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Koncert Atramentowa… Stanisława Celińska z zespołem pod 
kierownictwem Macieja Muraszko, 2.05. (poniedziałek), godz. 19.00
Organizator: Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny

Ballet Magnificat! Syn marnotrawny, 6.05. (piątek), godz. 18.00
Kolejna odsłona projektu pod nazwą „Barwy toruńskiej różnorodności – protestanci”. Występ bez-
płatny - wystarczy pobrać bilet ze strony www.abilet.pl. Organizator: Kościół Chrześcijan Baptystów 
Zbór w Toruniu

Kayah & Royal String Quartet, 10.05. (wtorek), godz. 19.00
Połączenie brzmienia klasycznego kwartetu smyczkowego z charyzmatycznym i emocjonalnym gło-
sem Kayah. Kayah – wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, współwłaścicielka firmy fonogra-
ficznej Kayax. Swój debiutancki album „Kamień” wydała w 1995 roku i do tej pory ma na koncie 8 al-
bumów. Otrzymała najważniejsze nagrody muzyczne, w tym dla najlepszej wokalistki, kompozytorki, 
najlepszego utworu, czy albumu. Royal String Quartet - wszechstronny zespół zyskał reputację jed-
nego z najciekawszych kwartetów młodego pokolenia na świecie. Zdobył wiele nagród na międzyna-
rodowych konkursach, nagrał 8 płyt, z czego ostatnia - wydana w 2009 roku przez brytyjski Hyperion, 
zdobyła status płyty miesiąca w magazynie BBC Music. Organizator: Good Taste Production sp. z o.o.

Koncert Prezydencki 23. Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Nadbałtyckich 
Probaltica, 15.05. (niedziela), godz. 18.00 
Organizatorzy: Fundacja Europejskiej Akademii Sztuki, Zespół Kameralny Multicamerata.

(koncerty Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w dziale TOS, spektakle festiwalu Kontakt w dziale Teatry)

CENTRUM KULTURY DWÓR ARTUSA
Rynek Staromiejski 6, tel. 56 655-49-39
www.artus.torun.pl

Popovacula – koncert plenerowy, 1.05. (niedziela), godz. 20.30
Majówka upłynie pod znakiem rocka. W utworach zespołu klasyczna rockowa koncepcja grania mie-
sza się z nowoczesnymi dźwiękami. Lider kapeli Jakub Zajączkowski to laureat programu Szansa na 
Sukces i uczestnik Must Be The Music. Wstęp wolny. Miejsce: Rynek Staromiejski

Sztuka w Artusie – Antonio Gaudi: czarodziej architektury
5.05. (czwartek), godz. 19.00
Antonio Gaudi to architekt, który ukształtował nowoczesne postrzeganie miasta. Mimo że żył w innej 
epoce jest artystą na wskroś współczesnym. Wykład będzie próbą odpowiedzi na pytanie, ile dzisiej-
sza architektura zawdzięcza barcelońskiemu twórcy. Wstęp wolny

Festiwal Kultury Popularnej DwuTakt , 7.05. (sobota), godz. 12.00-20.00
Hasłem przewodnim trzeciej edycji Festiwalu jest „Komiks i Satyra”. Szczeóły: Inni organizatorzy

Zwiedzanie Dworu Artusa, 10.05. (wtorek), godz. 16.30
Dwór Artusa to nie tylko siedziba instytucji kultury, ale także zabytek historyczny i architektoniczny. 
Wszyscy chętni mogą obejrzeć niedostępne na co dzień zakamarki, posłuchać historii i legend zwią-
zanych z Dworem Artusa. Minimalna grupa: 5 osób. Bilety: 4 zł ulgowy, 6 zł normalny

Świat i okolice – Przez życie psim zaprzęgiem, 11.05. (środa), godz. 18.30
Jeszcze przed upalnym latem przeniesiemy się na chwilę w świat wielkiego śniegu, mrozu i lodu. 
Krzysztof Nowakowski, który od lat bierze udział w wyścigach psich zaprzęgów i podróżuje w ten 
sposób, opowie o swoich ekstremalnych wyprawach i codziennej pracy z zwierzętami. Bilety: 2 zł 
(Emeryci, renciści, uczniowie, studenci, niepełnosprawni - wstęp wolny)

Czwartek z filozofią: Fornalstwo, grubiaństwo i kabotynizm czyli 
wybrane przywary mniejsze. Dr hab. Marcin Zdrenka – wykład
12.05. (czwartek), godz. 18.30
Od zawsze w historii mroczna strona ludzkiej moralności budziła duże zainteresowanie. 
Tym razem przyjrzymy się przywarom mniejszym, czyli tym zwyczajnym, codziennym 
i swojskim, które jakże często są przegapiane i lekceważone. Wstęp wolny

Monika Borzym – Back to the Garden, 13.05. (piątek), godz. 20.00
To trzecia płyta młodej wokalistki, która zauroczyła już niejedną osobę pięknym jazzowym 
głosem. Nowy album poświęciła twórczości swojej idolki – kanadyjskiej legendzie – Joni 
Mitchell. Materiał powstał we współpracy m.in. z doskonale znanym w Dworze Artusa i po-
chodzącym z Torunia perkusistą – Michałem Bryndalem. Bilety: 50 zł przedsprzedaż, 60 
zł w dniu koncertu

Koncert Trzech Tenorów, 15.05. (niedziela), godz. 17.00
Koncerty Trzech Tenorów odbywają się niemal na całym świecie, a zostały zainicjowane 
przez Luciano Pavarottiego, Plácido Domingo i José Carrerasa. Publiczność usłyszy m.in.: 
„O sole mio”, „Granadę”, „Brunetki blondynki”, Arię Barinkaya „Wielka sława to żart”  
czy Arię Księcia „La donna é mobile”. Bilety: 75 zł

Mieczysław Szcześniak & Krzysztof Herdzin Trio – Songs From 
Yesterday, 18.05. (środa), godz. 20.00
Mieczysław Szcześniak i Krzysztof Herdzin przypomną nam piosenki, które zapisały się 
w amerykańskiej historii muzyki. To projekt, w którym znajdziemy utwory z repertuaru naj-
większych: Johna Lennona, Marvina Gaye’a, Stevie Wondera czy Paula McCartney’a. Usły-
szymy takie przeboje jak „This Is Not America” (David Bowie i Pata Metheny) oraz „Tears In 
Heaven” (Eric Clapton). Bilety: 40 zł ulgowy, 50 zł normalny

Śpiewamy dla mamy, 20.05. (piątek), godz. 19.00
Niezwykły koncert charytatywny organizowany wspólnie z Hospicjum Nadzieja będzie 
prezentem dla wszystkich mam, w szczególności tych najbardziej samotnych. Wystąpią 
toruńscy artyści pośród, których pojawią się Jacek Beszczyński, Katarzyna Gucajtis, Leszek 
Miliński, Sylwia Wiśniewska i Aleksandra Kowalska. Zabrzmią m.in. utwory Leonarda Co-
hena, Bułata Okudżawy i Anny German.
Wstęp wolny. Bezpłatne wejściówki do odbioru w Dworze Artusa od 16 maja.

Tomasz Dalasiński – Nieopowiadania – spotkanie autorskie
24.05. (wtorek), godz. 19.00
Tomasz Dalasiński to poeta i prozaik, z wykształcenia doktor nauk humanistycznych, 
a także redaktor naczelny czasopisma „Inter-”. W Dworze Artusa będzie promować swoją 
najnowszą książkę „Nieopowiadania”. Spotkanie poprowadzi Jakub Osiński. Wstęp wolny

Zbigniew Zamachowski – recital, 25.05. (środa), godz. 20.00
Recital Zbigniewa Zamachowskiego to spotkanie z piosenką aktorską w najlepszym wyda-
niu. Usłyszymy utwory autorskie oraz oryginalne interpretacje piosenek znanych twórców: 
Wojciecha Młynarskiego, Włodzimierza Korcza, Jaromira Nohavicy, Krzesimira Dębskiego, 
Piotra Bukartyka i wielu innych. Nie zabraknie również przeboju „Kobiety jak te kwiaty” 
wykonywanego z Grupą MoCarta. Bilety: 50 zł ulgowy, 60 zł normalny

Dzień Matki – Roberta Kasprzyckiego Niebo do wynajęcia
26.05. (czwartek), godz. 20.00
W ten szczególny dzień Dwór Artusa przychyla nieba wszystkim mamom razem z Rober-
tem Kasprzyckim – autorem nieśmiertelnego przeboju „Niebo do wynajęcia”. Na koncer-
cie nie zabraknie również piosenek z ostatniej płyty, w tym „Trzymaj się wiatru kochana”.  
Na dokładkę będziemy świadkami niezłej konferansjerki artysty obdarzonego niezwykłym 
poczuciem humoru. Bilety: 20 zł ulgowy, 30 zł normalny

Przeboje U2 – Exigo Band – koncert plenerowy, 28.05. (sobota), 
godz. 20.00
Na scenie plenerowej na Rynku Staromiejskim usłyszymy największe przeboje legendarne-
go irlandzkiego zespołu U2. Z ich repertuarem zmierzy się formacja Exigo, która już od 16 
lat z pasją wykonuje ich utwory. Wstęp wolny. Miejsce: Rynek Staromiejski

Filmy oscarowe: animacje i fabuły – pokaz filmów 
krótkometrażowych, 30-31.05. (poniedziałek-wtorek), godz. 18.00
Choć gala rozdania Oscarów dawno już za nami, w Dworze Artusa będziemy mieli 
niebywałą okazję zobaczyć selekcję obrazów nominowanych w kategorii „Najlepszy 
krótkometrażowy film animowany” oraz „Najlepszy krótkometrażowy film aktorski”, 
poszerzonej o dodatkowe filmy z tzw. short listy. Bilety: 10 zł

Filmowe poniedziałki
9.05. (poniedziałek), godz. 18.00
Historia mężczyzny, który pracuje jako fotoreporter w redakcji magazynu. Kiedy jego ka-
riera zostanie zagrożona, wyruszy w podróż, która da początek wydarzeniom bardziej nie-
zwykłym niż jego fantazje. Ląduje m.in. w Grenlandii, Islandii, Himalajach czy Afganistanie.



inspirowane fantastyką. Golden Rush - rockandrollowe riffy, chwytliwe melodie oraz ostre 
i ciężkie brzmienie. Kocytos - blackmetalowy projekt, który spełni oczekiwania miłośników 
ekstremalnie mocnego grania. Chanahgurd - określają swoją muzykę jako szamański folk. 
Grüzz to trzech facetów, mocna muzyka. Bilety: 30 zł, 40 zł w dniu koncertu

17. Majowy Buum Poetycki
16.05. (poniedziałek), godz. 20.00
•  Wystawa Poezja codzienności fotografii Toruńskich Spacerów Fotograficznych 
•  Poezja: Wielki Buumowy Slam Poetycki / Nagroda 500 zł
17.05. (wtorek), godz. 20.00
•  Film: „Parę osób, mały czas” 
•  Koncert: Święto Zmarłych
18.05. (środa), godz. 20.00
•  Poezja: Agata Szudzik, Dominik Rokosz, Tomasz Dalasiński
•  Poezja: Szymon Szwarc, Grzegorz Giedrys, Anna Dwojnych, Paweł Tański
•  Koncert: Disparates
Zespół zadebiutował w 2010 r. płytą „Fafaberie”. Muzyka zespołu to energetyczna odmiana 
piosenki autorskiej, która łączy ze sobą elementy folku, rocka i piosenki literackiej.
W trakcie festiwalu odbywają się: Buumowy kiermasz wydawnictw literackich oraz „Akcja sto-
likowa, czyli o poezji w cztery oczy”.
Wstęp wolny

Juwenalia 2016 
19.05. (czwartek), godz. 21.00 Dancing
Nie zabraknie popularnych hitów i klasyki muzyki. Z racji prehistorycznego motywu tegorocz-
nego święta studentów, preferowane stroje z epoki. Organizatorzy zapraszają jednak wszyst-
kich przebierańców i ludzi ceniących sobie dobrą zabawę do białego rana. Wstęp wolny,  
wejście dla pracowników UMK, studentów i absolwentów także innych uczelni.
20.05. (piątek), godz. 21.00, 21.05. (sobota), godz. 21.00-4.00 Scena Klubowa

Galeria 011
Grand Canyon Colorado oczami polskich kajakarzy, do 30.05.
Wystawa poświęcona jest wyprawie polskich kajakarzy z Akademickiego Klubu Turystyki Ka-
jakowej „Bystrze” AGH. Przepłynęli oni Wielki Kanion Kolorado rzeką Kolorado w 2013 roku. 

Galeria Dworzec Zachodni
prof. Kazimierz Rochecki - Stare i Nowe, do 14.05.
Profesor sztuk pięknych, malarz, rysownik i witrażysta. Jest autorem obiektów o charakterze 
rzeźbiarsko malarskim, instalacji i działań parateatralnych Teart. Tematyka jego twórczości to 
kondycja człowieka, jego fizyczność i duchowość. Na wystawie prezentowany jest wybór prac 
malarskich z okresu 2000-2016, uzupełniony zestawem z okresu 1994-2000. Wystawa jest 
związana z 30-leciem jego pracy artystycznej i dydaktycznej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

Poezja Codzienności – Fotografie Toruńskich Spacerów 
Fotograficznych, 16.05. (poniedziałek), godz. 20.00, do 10.06.
„Fotografia i poezja mają wiele wspólnego, gdy poza odbiciem świata zastanego stanowią 
też projekcję wrażliwości twórcy. Zdjęcia mogą być zarówno szybkimi, błyskotliwymi niczym 
fraszki cięciami rzeczywistości - schwytanymi chwilami, jak i kunsztownymi na wzór sonetów 
zbiorami przemyślanych elementów. Na wystawie znajdziemy mnogość sposobów patrzenia, 
gdyż twórcom skupionym w Stowarzyszeniu Toruńskie Spacery Fotograficzne nie brakuje ory-
ginalności i pasji. 37. autorów pokazuje 55 prac powstałych podczas comiesięcznych plene-
rów organizowanych na obszarze Torunia i regionu kujawsko-pomorskiego.” Zbyszek Filipiak, 
prezes Stowarzyszenia Toruńskie Spacery Fotograficzne
Wstęp wolny

Galerie czynne:
Poniedziałek-piątek w godz. 10.00-17.00, w dniu wernisażu: godz. 19.00-22.00

Kino Niebieski Kocyk
Etiuda & Anima, 9.05. (poniedziałek), godz. 19.00 
Po zakończeniu Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima w Krakowie rozpo-
czął się ogólnopolski objazd z filmami nagrodzonymi i wyróżnionymi podczas festiwalu. Tego-
roczny program to nagrodzone i wyróżnione etiudy studenckie z najlepszych szkół filmowych 
całego świata (fabuły i dokumenty) oraz zakręcone filmy animowane z całego świata. Pokaz 
obejmuje dwa z czterech niezwykłych seansów pełnych różnorodnych emocji opowiedzianych 
przez doświadczonych profesjonalistów i młodych reżyserów m.in. z Meksyku, Szkocji, Liba-
nu, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Polski, Izraela, Szwajcarii, Francji, Rosji czy Kanady.
„Big Short” reż. Adam McKay, USA, 2015, 10.05. (wtorek), godz. 19:00 
Nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film. Historia oparta na prawdziwych wydarze-
niach, które stały się zarzewiem ogólnoświatowego kryzysu 2007-2010.

16.05. (poniedziałek), godz. 18.00
Do Paryża przyjeżdżają narzeczeni, których tak naprawdę dzieli stosunek do otaczającego świata. 
Pewnego wieczoru mężczyzna szwendając się samotnie po zaułkach spotyka grupkę rozbawionych 
ludzi, którzy zabierają go w podróż w czasie do lat 20., w sam środek paryskiej bohemy.
23.05. (poniedziałek), godz. 18.00
To opowieść o nastolatku, który wychodzi cało z katastrofy na morzu. Jedynym ocalałym człowiekiem 
w szalupie ratunkowej jest chłopiec, ale katastrofę przeżywa również tygrys bengalski.
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru pół godziny przed sean-
sem.

Wystawy - Galeria Artus
Komiks i Satyra – wystawa prac J. Christy, T. Baranowskiego, T. Niewiadomskiego
2.05. (poniedziałek), godz. 18.30, do 13.05.
Wystawa towarzyszy Festiwalowi Kultury Popularnej DwuTakt. Będzie można zobaczyć prace jed-
nych z najlepszych rysowników w Polsce: Tadeusza Baranowskiego, Janusz Christa czy Tomasza 
Niewiadomskiego. Uzupełnieniem wystawy będą rysunki satyryczne nadesłane z całej Polski na 
konkurs pt. „Legenda o smoku toruńskim”.
Kamila Szutenberg – Wandering Soul, 17.05. (wtorek), godz. 18.30, do 3.06.
Prace Kamili Szutenberg noszące miano „digital painting” są w 100% wynikiem połączenia spraw-
nej ręki artystki, jej poczucia koloru i fantastycznej wyobraźni, a nie fotomontażu. „Wandering soul” 
to jedna z wielu prac łączących w sobie realizm ze światem fantastyki.
Wstęp wolny

AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY I SZTUKI „OD NOWA”
ul. Gagarina 37a, tel. 56 611-22-66
www.odnowa.umk.pl

Klub Od Nowa
Jazz Club: Symetria dźwięku: Jeff Gburek i Rafał Iwański
4.05. (środa), godz. 20.00
Jeff Gburek - multidyspilinarny artysta, gitarzysta, kompozytor muzyki elektronicznej, rzeźbiarz 
dźwięku. Wykorzystuje rozwinięte techniki gitary preparowanej, przetwarzanie sygnału, oprogra-
mowanie open source. Rafał Iwański (X-NAVI:ET) – artysta dźwięku, perkusjonista, z wykształcenia 
etnolog. Tworzy muzykę elektroakustyczną budowaną na brzmieniu modyfikowanych analogowo 
i cyfrowo instrumentów elektronicznych i akustycznych oraz dźwięków znalezionych. Wstęp wolny

Wieczór podróżnika: Sto pomysłów na podróżowanie – spotkanie 
z Bernadettą Baran, 5.05. (czwartek), godz. 20.00
Spotkanie z autorką książki „100 pomysłów na podróżowanie”. Dowiecie się m.in. w jaki sposób 
spędzam ponad 40 dni w podróży w ciągu roku pracując na etacie, jak podróżować tanio i często, 
dlaczego warto podróżować. Bernadetta podróżuje od 3 lat i do tej pory udało jej się odwiedzić  
21 krajów oraz objechać Polskę wzdłuż i wszerz - wszystko tanim kosztem. Wstęp wolny 

Koncertowa Fala: Atme, 6.05. (piątek), godz. 20.00
Kolejna odsłona koncertu w klubie Od Nowa oraz na antenie Radia Sfera. ATME to czteroosobowy 
skład z Wrocławia. Brzmienie zespołu na pierwszy rzut ucha eklektyczne, oscylują na pograniczu 
rocka progresywnego, metalu oraz psychodelii. Wstęp wolny

Spektakl Grupy Improwizacyjnej Teraz, 9.05. (pon.), godz. 20.00
Grupa sięga po klasyk klasyków - gry improwizowane. Zaprezentuje kilka gier, bez których taki wie-
czór nie może się obejść. Oprócz tego przypomni parę dawno zapomnianych i pokaże premierowe. 
Bilety: 10 zł studenci, 15 zł pozostałe osoby

 Stand-Up: Maciek Adamczyk i Antoni Syrek-Dąbrowski
11.05. (środa), godz. 20.00 
Maciek Adamczyk - przygodę ze sceną zaczął w 2009 r. Pojawił się w obu sezonach Comedy Central 
Prezentuje: Stand up! Antoni Syrek Dąbrowski - ma oryginalne podejście do świata i ostre puenty, 
które zapewniły mu udział w licznych programach telewizyjnych w Polsce i zagranicą. Wyrazisty 
i bezkompromisowy. Bilety: 10 zł studenci, 15 zł pozostałe osoby

Forum Feminarum, 12.05. (czwartek), godz. 18.00
Poznacie najnowsze wakacyjne trendy makijażowe. Dowiecie się również, jakie fryzury będą pod-
bijały słoneczne nadmorskie deptaki. Mamy oraz przyszłe mamy będą miały okazję rozprawić się 
z mitami dotyczącymi chustonoszenia dzieci. W ramach cyklu „Kobieta Inspirująca” na scenie poja-
wi się kolejna kobieta binesu. W drugiej części zapraszamy do rozmów z partnerami. Oprócz specja-
listycznych porad możecie również liczyć na zakup wyjątkowych produktów.

Festiwal Rockowych Zespołów z Kaliningradu - Königsberg Rocks Out
14.05. (sobota), godz. 19.00 
Pierwsza edycja festiwalu Königsberg Rocks Out. Zobaczymy: Ghosthill - w numerach znajdziecie 
wszystko, czego oczekuje fan prawdziwego heavy metalu: epickie melodie, szybkie tempo i teksty 

„Opowieść o miłości i mroku”, reż. Natalie Portman, Izrael, 2015, 17.05. (wtorek), godz. 19.00 
Ekranizacja bestsellerowej powieści autobiograficznej Amosa Oza. Przejmująca historia dzieciń-
stwa i dorastania jednego z najwybitniejszych pisarzy XXI wieku.
„Mustang”, reż. Deniz Gamze Ergüven, Francja/Niemcy/Turcja/Katar 2015
30.05. (poniedziałek), godz. 19.00 
Wczesne lato w nadmorskim miasteczku kilkaset kilometrów od Stambułu. Lele i jej cztery sio-
stry wracają ze szkoły, spontanicznie świętując koniec roku i niewinnie flirtując z kolegami z kla-
sy. Dla okolicznych mieszkańców ich zabawa okazuje się być jednak zbyt frywolna. Wybucha 
lokalny skandal, który ma nieoczekiwane konsekwencje.
„High Rise”, reż. Ben Wheatley, Wielka Brytania, 2015, 31.05. (wtorek), godz. 19:00 
W poszukiwaniu wewnętrznego spokoju i anonimowości doktor Robert Laing wprowadza się do 
luksusowego apartamentowca. Szybko okazuje się jednak, że pozostali lokatorzy nie mają naj-
mniejszego zamiaru zostawić go w spokoju. Pełen dobrobytu, zakrapianych imprez i orgii raj 
zmienia się w prawdziwy koszmar.
Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

Aula UMK, ul. Gagarina 11
Wielki Koncert Charytatywny Poparzeni Kawą 
15.05. (niedziela), godz. 17.00
Dochód z koncertu przeznaczony na dział rehabilitacji w Hospicjum „Światło” w Toruniu. 
Bilety: 40 zł/szt. można zakupić w: Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre, tel. 56 622-51-69, 
biuro@expo-andre.pl. Przy zakupie 10 szt. i więcej bilety po 30 zł/szt.

Teatr Ukraiński „Panda i jego przyjaciele”
22.05. (niedziela), godz. 12.00 i 16.00
Pierwszy raz w Polsce teatr dużych lalek z Ukrainy (Kijów) laserowy Hit, „Panda i jego przyjacie-
le, na planecie bąbelków”. Zostaniecie zabrani na wyprawę i odwiedzicie „Planetę Bąbelków”, 
gdzie się spotkacie z Bobem, Spajdermenem, Człowiekiem Maską, oraz z bohaterami filmu ani-
mowanego „Panda Kung-Fu” i innymi postaciami. Razem z nowymi przyjaciółmi pomożemy od-
naleźć „zwój smoka” i zostać prawdziwymi mistrzami Kung-fu. Będziecie mogli, sprawdzić swoją 
siłę i spryt w wspólnych ćwiczeniach z bohaterami spektaklu. Razem będziecie mogli z nimi po-
tańczyć na wesołej dyskotece. Bilety: od 30 zł 

Z okazji Dnia Matki – Whitney Houston symfonicznie
26.05. (czwartek), godz. 18.00 (Szczegóły w dziele TOS)

CENTRUM NOWOCZESNOŚCI „MŁYN WIEDZY”
ul. Władysława Łokietka 5, tel. 56 690-49-90
mlynwiedzy.org.pl

Wystawy:
O obrotach, Rzeka, Idee, przeŻYCIE, przeBUDOWA, Wmiksuj się!, Gdzie wzrok nie sięga, 
Na zdrowie, Zawahaj się!
Centrum czynne:
wtorek-piątek w godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00
sobota-niedziela w godz. 11.00-14.00 i 14.00-17.00
Bilety:
Zwiedzanie wystaw z przewodnikiem. W ramach jednej tury mogą być oprowadzone 4 grupy po 
max. 15 osób: normalny 20 zł, ulgowy 15 zł. 
Zwiedzanie wystaw: 16 zł, ulgowy 11 zł, rodzinny 36 zł, grupowy 10 zł (grupa min. 10 osobowa)
Zajęcia warsztatowe: 13 zł, ulgowy 11 zł, rodzinny 32 zł, grupowy 10 zł (grupa min. 10 osobowa)
ścieżka tematyczna: 11 zł (grupa 10-40 os.)
zajęcia w pracowniach: 12 zł/60 min + 15 zł/120 min. (grupa 20-36 os.)

Warsztaty dla szkół, do 23.06.:
•  Orientuj się (wtorki), godz. 9.00-10.00, 11.00-12.00
Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Mogą być turystyczne, przeglądowe, polityczne, geolo-
giczne, hipsometryczne. O czym mowa? O mapach!
•  Co w ulu bzyczy? (środy), godz. 9.00-10.00, 11.00-12.00
Szkoła podstawowa (kl. 1-3 i 4-6). Czy jest prawdą, że pszczoły są pracowite? Gdzie mieszkają? 
Jak produkują miód? Czym zajmuje się ich królowa i co pszczoły mają wspólnego z kwiatami?
•  Świat w kropli wody (czwartki), godz. 9.00-10.00, 11.00-12.00
Szkoła podstawowa (kl. 4-6). Co można dojrzeć pod kroplą wody? W prosty i ciekawy sposób 
zaznajomimy uczestników ze zjawiskami, które zachodzą każdego dnia wokół nas.
•  Po nitce do kłębka (piątki), godz. 9.00-10.00, 11.00-12.00
Szkoła podstawowa (kl. 4-6) i gimnazjum. Ubrania, które nosimy są wykonane z różnorodnych 
tkanin. Te z kolei są wykonane z włókien otrzymanych ze źródeł naturalnych lub sztucznych.  
Co wybrać?

Zajęcia dla przedszkolaków:
wtorki, godz. 9.00-11.00 (1 godz. warsztatów, 1 godz. zwiedzanie z opiekunem)
•  Wesołe Miasteczko Profesora Młynka i Jego Przyjaciół - Dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat. Twórcza 

praca nad niezwykłymi projektami i spontaniczny trening komunikacji z rówieśnikami. Wszystko 
w świecie zabawy, czyli wesołym miasteczku.

•  Odkrywamy planetę - Dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Podczas warsztatów powstaną rakiety ko-
smiczne, a uczestnicy odbędą podróż, aby odkrywać nowe planety.

•  Czarodziejska szafa gra! - Dla dzieci w wieku 5-6 lat. Podróż po krainie muzyki, dzięki której zbu-
dujemy czarodziejskie szafy. Zajęcia będą połączeniem edukacji muzycznej z elementami Metody 
Ruchu Rozwijającego.

•  piątki: Zmyślaki - Jak widzimy, czujemy i poznajemy? W jaki sposób rozpoznajemy kolory i poszcze-
gólne smaki? Przybliżymy dzieciom podstawowe fakty na temat zmysłów i otaczającego je świata.

Warsztaty rodzinne:
•  Eko muzyka, 7.05. (sobota), godz. 11.00 i 14.00 - Czy zdajesz sobie sprawę, że często wyrzucasz 

rzeczy, z których można zrobić instrumenty? Może masz niepotrzebne nakrętki od butelek czy wy-
tłoczki po jajkach i nie wiesz jak je wykorzystać? Przyjdź na warsztat, a my pokażemy jak wyczaro-
wać muzykę z materiałów, które najczęściej wyrzucamy.

•  Elektro-kartki, 14.05. (sobota), godz. 11.00 i 14.00 - Obdarowywanie kartkami jest pięknym zwy-
czajem. Czy wykonujesz je samodzielnie? Podrzucimy Ci kilka pomysłów jak je urozmaicić. Zdradzi-
my tajemnicę ozdabiania ich przy pomocy diod LED.

•  Puzderko dla M., 21.05. (sobota), godz. 11.00 i 14.00 - Szukasz prezentu na Dzień Mamy?  
Na naszych warsztatach będziesz miał okazję samodzielnie wykonać swojej mamie pachnące ko-
smetyki: kolorowe mydełko z mnóstwem aromatycznych dodatków, jedwabiste masełko do ust 
a także niepowtarzalną kompozycję zapachową.

CENTRUM KULTURY ZAMEK KRZYŻACKI
ul. Przedzamcze 3, tel. 56 621-08-89
www.ckzamek.torun.pl

Majówka
1.05. (niedziela)
•  godz. 10.00-20.00 Jarmark średniowieczny
•  godz. 17.00-18.00 Majówka rycerska w barwach średniowiecza - festyn rycerski oraz sprawnościo-

wy turniej konny, turnieje dla mieszkańców i turystów – strzelanie z łuku, rzut nożem, rzut toporem. 
2.05. (poniedziałek)
•  godz. 10.00-20.00 Jarmark średniowieczny
•  godz. 15.00-18.00 Jak drzewiej w Toruniu bywało - festyn średniowieczny:  scenki historyczne, turnie-

je dla mieszkańców i turystów – strzelanie z łuku, rzut nożem, rzut toporem, pokazy walk rycerskich.
3.05. (wtorek)
•  godz. 10.00-20.00 Jarmark średniowieczny
•  godz. 15.00-18. 00 Zabawy plebejskie z turniejem konnym - festyn z udziałem husarii. Pokaz ciężko zbroj-

nych, musztry,  nabór do artylerii,  egzercunki husarskie, turnieje sprawnościowe – strzelanie z łuku, rzut 
toporem, rzut nożem,  turnieje dla mieszkańców i turystów – strzelanie z łuku, rzut nożem, rzut toporem. 

Wstęp wolny

Spektakl światło i dźwięk „Komturia”, 1, 2, 3, 7, 28.05. godz. 21.00
Historia Torunia i zamku krzyżackiego – pokaz ruiny zamku. Wstęp biletowany

Teatr Humoreska z Gminy Wielka Nieszawka, 14.05. (sob.), godz.17.00 i 19.00
Program kabaretowy „Łapiem sie za kulturę”. Złożą się na niego dawne teksty, prezentujące w for-
mie skeczów życie, kulturę, obyczajowość i gwarę lat powojennych w Warszawie. Skonfrontowane 
ze współczesnością obrazki z sali sądowej, służby zdrowia czy życia rodzinnego okazują się wciąż 
zabawne. Bilety: 8 zł do nabycia w kasie ruin zamku. Informacje: 56 621-08-89

Dni Hanzy, 15.05. (niedziela)
•  godz. 15.00-18.00 Potyczki średniowieczne - festyn rodzinny. Pokazy walk rycerskich, turnieje dla 

publiczności – strzelanie z łuku, rzut nożem, rzut toporem, scenki z życia średniowiecznego Torunia
•  godz. 10.00-18.00 Jarmark rękodzieła - twórcy ludowi
Wstęp wolny

 Sztuka zaklęta w naturze 
23.05.- 27.05., godz. 10.00-18.00 Plener i jarmark średniowieczny Dary natury – rękodzieło, sztruka 
ludowa, żywność ekologiczna. Wstęp wolny

Dzień Matki na zamku krzyżackim, 28.05. (sobota)
•  godz. 15.00-18.00 Festyn rodzinny: turniej konny, pokazy sprawnościowe, turnieje dla mieszkań-

ców i turystów – strzelanie z łuku, rzut nożem, rzut toporem.
•  godz. 10.00-18.00 Jarmark regionalny zdrowej żywności – wystawcy regionalni
Wstęp wolny



MMUZEA
MUZEUM OKRĘGOWE
Ratusz Staromiejski
Rynek Staromiejski 1, tel. 56 622-70-38
www.muzeum.torun.pl

Galeria sztuki gotyckiej
Sala Sądowa
Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233-1793.
Sala Mieszczańska z galerią portretu mieszczańskiego XVI - XVIII w.
Sala Królewska - Poczet Królów Polskich
Galeria malarstwa polskiego od poł. XVIII do poł. XX w.
Sztuka sakralna nowożytnego Torunia
Skarb ze Skrwilna. Złotnictwo świeckie polskie i obce 
Mennice i monety toruńskie 1233/1288 – 1765
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej

Wystawy czasowe:
•  Ryte, kłute, odciskane…, do 22.05.
•  Kossakowie. Co za sukces, co za popularność, grad zaszczytów, honorów, do 8.05.
•  Na drodze do państwa z europejską tożsamością, do 9.10.
•  Toruń kolebką szkolnictwa wyższego Polskiej Marynarki Wojennej (dziedziniec), do 26.06.
•  Malarstwo i rzeźba polska od 1945 do 2000 r. w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu
•  13.05. (piątek), godz. 17.00 – wernisaż wystawy stałej

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: 10.00-18.00, bilety: normalny 11 zł, ulgowy 7 zł

Wieża Ratuszowa
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej
czynna codziennie w godz. 10.00-20.00. Bilety: normalny 11 zł, ulgowy 7 zł

Kamienica pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35
Świat Orientu

Wystawa czasowa:
W cieniu słomkowego kapelusza. Kultura Wietnamu, do 9.10.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: 10.00-18.00, bilety: normalny 8 zł, ulgowy 5 zł

Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15/17
Mikołaj Kopernik - życie i dzieło
Ekspozycja wnętrz kamienicy mieszczańskiej z okresu późnego średniowiecza i czasów 
nowożytnych
Rekonstrukcja fragmentu Sali Kopernikańskiej z Narodowego Muzeum Polskiego 
w Rapperswilu
Makieta Torunia z czasów Mikołaja Kopernika

Wystawa czasowa:
Regiomontanus – astronom czasów przedkopernikańskich, do 11.09.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-18.00
Bilety:  na sale ekspozycyjne: 11 zł, ulgowy 8 zł, na makietę Torunia: 13 zł, ulgowy 8 zł

Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów
ul. Łazienna 16

Toruń i jego historia: Od pradziejów do współczesności 
Księga Toruń 3D – pokazy makiety historycznej Torunia 

godziny otwarcia: wtorek-niedziela, w godz. 10.00-18.00 (ostatni pokaz godz. 17.00). Pokazy dla 
grup maksimum 30 osobowych i osób indywidualnych rozpoczynają się o pełnych godzinach.
Bilety: 
na sale ekspozycyjne 7 zł, ulgowy 4 zł
na pokaz w technice 3D pt. „Księga Toruń”: 7 zł, ulgowy 4 zł
na sale ekspozycyjne i pokaz w technice 3D pt. „Księga Toruń”: 11 zł, ulgowy 7 zł

Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4
Ekspozycja prezentująca historię toruńskiego piernikarstwa, warsztaty wypieku pierników, biesia-
dy piernikowe. Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: godz. 10.00-17.00

Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika
ul. Franciszkańska 9 i 11

Pasja podróżowania 

Wystawa czasowa:
Kresy, biesy i lampart w cętki. Dzieła artystów ludowych z Tanzanii i Mozambiku. Z kolekcji rzeźby 
hebanowej i malarstwa <tingatinga> Ewy i Eugeniusza Rzewuskich, do 12.06.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-18.00. Bilety: 8 zł, ulgowy 5 zł

W każdą środę wstęp na wystawy stałe w: Ratuszu, Domu Eskenów, Domu Kopernika, 
Muzeum Podróżników, Kamienicy pod Gwiazdą jest bezpłatny. 
Opłata za wstęp na wystawy czasowe w Ratuszu Staromiejskim w środy wynosi:
bilet normalny: 7 zł; ulgowy: 4 zł

Imprezy:

II Toruńska Noc Muzealna – Europejska Noc Muzeów
14.05. (sobota), godz. 18.00-24.00
Bezpłatnie udostępnione zostaną wszystkie oddziały Muzeum Okręgowego.

Majowy weekend z historią
Ratusz Staromiejski:
29.04. (piątek)
•  godz. 11.00 Kto Ty jesteś – Polak mały! (od 6 lat). Spotkanie warsztatowe, w czasie którego 

uczestnicy wykonują biało-czerwone rozetki (kotyliony) lub flagi do wykorzystania podczas ob-
chodów świąt narodowych.

•  godz. 12.00 Dawno, dawno temu… Legendy i opowiadania związane z początkiem Państwa Polskiego.
2.05. (poniedziałek)
•  godz. 11.00  Dawno, dawno temu…
•  godz. 12.30 Dzieje narodu polskiego pędzlem i piórem Kossaków pokazane – spotkanie przy 

wystawie Kossakowie. Co za sukces, co za popularność, grad zaszczytów…
•  godz. 13.00 Wędrówka przez tysiąclecia - prelekcja przy wystawie Na drodze do państwa z eu-

ropejską tożsamością
Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów:
29.04. (piątek)
•  godz. 11.00 W poszukiwaniu wolności (od 10 lat)
•  Gra edukacyjna. Zadania związane są z walką Polaków o odzyskanie niepodległości.
2.05. (poniedziałek)
•  godz. 12.00 Tajna broń - polskie organizacje patriotyczne w XIX w. Toruniu
•  godz. 13.00 Blaski i cienie dnia powszedniego w PRL-u. Moda i życie codzienne 
•  godz. 14.00 Toruń „królewski” – historia wizyt królewskich w Grodzie Kopernika. Ciekawostki, 

zwyczaje, opowieści związane z pobytem koronowanych głów w Toruniu.
Dom Mikołaja Kopernika:
•  29.04., 2.05., godz. 11.00 Drukujemy De Revolutionibus - warsztaty drukarskie 
Uczestnicy przy użyciu zrekonstruowanej prasy drukarskiej z czasów Mikołaja Kopernika będą dru-
kować najbardziej znaną kartę De Revolutionibus. (zapisy: tel. 56 660-56-83)
Muzeum Toruńskiego Piernika:
•  29.04.-3.05., godz. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 (16.00, 17.00 – od 1.05.) Toruński 

piernik - najlepsza rzecz w Rzeczpospolitej (bez ograniczenia wieku)
Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego sława toruńskiego piernika obiegła świat oraz w jaki sposób 
piernik stał się narodowym przysmakiem. 
•  2.05. (poniedziałek), godz. 11.00 Piernik w biało-czerwonych barwach
Warsztaty malowania pierników. (zapisy: tel.56 656-70-86, wew. 504, 56 656-70-87, wew. 505)

Rodzinna Majówka w Muzeum 
Ratusz Staromiejski:

25.05. (środa) 
•  godz. 11.00 Muzealni Tropiciele (bez ograniczenia wieku) - Gra terenowa w oparciu o ekspozy-

cje prezentowane we wszystkich oddziałach Muzeum Okręgowego.
27.05. (piątek)
•  godz. 11.00 Wędrówka przez tysiąclecia prelekcja przy wystawie Na drodze do państwa z euro-

pejską tożsamością, Mała Galeria, II piętro
•  godz. 13. 00 Sztuka jaka jest…- oprowadzanie po wystawie Galeria Malarstwa i Rzeźby Polskiej 

po 1945 roku
Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów:
27.05. (piątek)
•  godz. 12.00 Toruń z lotu ptaka – spotkanie urozmaicone prezentacją multimedialną
•  godz. 13.00 Jak leczono w dawnym Toruniu? – spotkanie ilustrowane prezentacją multimedial-

ną; zapowiedź wystawy czasowej: Od Hipokratesa do Rydygiera 
•  godz. 14.00 Toruń na dawnych pocztówkach
Dom Mikołaja Kopernika:
27.05. (piątek)
•  godz. 11.00 Jak obserwowano niebo w czasach dawnych - Prezentacja przyrządów astrono-

micznych połączona z oprowadzaniem po wystawie: Regiomontanus. Astronom czasów przed-
kopernikańskich. (zapisy: tel.56 660-56-83)

Kamienica pod Gwiazdą:
•  25.05. (środa), godz. 13.00 Piaskiem malowane - Warsztaty dla rodzin, w których tworzywem 

stanie się kolorowy piasek. (zapisy: tel.56 660-56-32)
Budynek przy ul. św. Jakuba 20a (podwórze)
•  27.05. (piątek), godz.12.00 Zabawy dziecięce od pradziejów po średniowiecze – warsztaty

Rodzinne warsztaty z okazji Dnia Matki Muzeum Podróżników im. Tony`ego Halika

Przyjaciele z ZOO, 25, 27.05. godz. 11.00
Warsztaty malarstwa afrykańskiego (od 10 lat). Spotkanie z egzotyczną kulturą Tanzanii. Uczest-
nicy stworzą obrazy inspirowane, wywodzącym się z lat 60. XX wieku, charakterystycznym ma-
larskim stylem tego kraju – Tingatinga. (zapisy: 56 660-56-20)

MUZEUM ETNOGRAFICZNE, Wały Gen. W. Sikorskiego 19 
tel. 56 622-80-91, www.etnomuzeum.pl

Park Etnograficzny - ekspozycja budownictwa ludowego z terenu Pomorza i Kujaw
Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950) – 
Arsenał
Salonik Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej – Arsenał
Park Etnograficzny w Kaszczorku

Wystawy czasowe:
Życie z rzeką. Wodniacy znad Wisły i Drwęcy – Park Etnograficzny w Kaszczorku
Celem ekspozycji fotograficznej jest ukazanie znaczenia rzek dla mieszkańców terenów nad-
brzeżnych. Uwagę koncentrujemy na Wiśle i Drwęcy. Ekspozycja dostępna dla zgłoszonych grup 
(min. 10 osób), wtorek-niedziela, godz. 9.00-16.00. Zapisy: 56 622-80-91 w. 27.
Burak z cukrem. Historia i konteksty
Historia cukru i jego wykorzystanie, historia uprawy buraków cukrowych oraz historia polskiego 
cukrownictwa. 
Etnoklimaty – hall Arsenału
Prezentacja zdjęć prac laureatów 7. edycji konkursu fotograficznego Etnoklimaty. 
Mądrości i gadki z kuchennej makatki, od 14.05.
Płócienne makatki wywodzą się z Niemiec i Holandii. Moda na przystrajanie nimi, głównie kuchni 
w domach robotniczych, mieszczańskich, a w końcu i wiejskich, rozpoczęła się po 1914 r. i trwa-
ła do lat 80. XX w. Obrazkowy świat makatek, uzupełniany adekwatnymi aforyzmami, wskazywał 
godne naśladowania wzorce codziennego postępowania i współżycia w rodzinie. Na wystawie 
zobaczymy ponad 100 makatek z Bułgarii, Czech, Holandii, Niemiec, Polski, Słowacji, Szwecji, 
Ukrainy i Węgier, z kolekcji Elżbiety Piskorz-Branekovej oraz ze zbiorów Muzeum Etnograficzne-
go, a także współczesne makatki Anny P. Szmeichel.

godziny otwarcia:
wtorek, czwartek: godz. 9.00-17.00, środa, piątek: godz. 9.00-16.00 
sobota-niedziela: godz. 10.00-18.00
1-3.05. w godz. 10.00-18.00, 4.05. nieczynne, 26.05. (Boże Ciało) czynne w godz. 12.00-17.00

Bilety: 
na wszystkie ekspozycje stałe: normalny 14 zł, ulgowy 9 zł, rodzinny 25 zł 
do Parku Etnograficznego: normalny 9 zł, ulgowy 6 zł, grupowy 5 zł, rodzinny 18 zł 
na wystawę stałą Tajemnice codzienności...: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł
na ekspozycję czasową: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł

Opłaty za oprowadzanie:
po Parku Etnograficznym: 30 zł 
po wystawie stałej Tajemnice codzienności…: 30 zł 
po Parku Etnograficznym i wystawie stałej Tajemnice codzienności…: 50 zł
W każdą środę wstęp bezpłatny na ekspozycje stałe

Imprezy:
Jarmark żywności ekologicznej, 7.05. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN. 
Etnowyprawka Malucha: Zwierzaki!
•  12.05. (czwartek), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 6 do 20 m-cy) 
•  13.05. (piątek), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 21 m-cy do 3 lat)
Zajęcia z cyklu adresowanego do małych dzieci i ich opiekunów. W maju ruszymy tropem gospodar-
skich zwierząt. Sprawdzimy, gdzie mieszkały kury z kogutem, a gdzie świnki. Dowiemy się dla kogo 
była przeznaczona obórka i gdzie podkuwano konie. Poznamy dawne gry i zabawy, w których poja-
wia się chłopski inwentarz. Nie zabraknie elementów wokalnych. Opłata: 20 zł/1,5 godz. (dziecko 
+ 1 opiekun), zapisy (2-10.05., e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl, tel. 56 622-89-43).
Europejska Noc Muzeów: Słodka gadka – szmatka, 14.05. (sobota), godz. 18.00-22.00
Wernisaż wystawy Mądrości i gadki z kuchennej makatki, finisaż wystawy Burak z cukrem.  
historia i konteksty. Na  gości jak co roku czekają liczne atrakcje na wystawach i w Parku Etnogra-
ficznym. Buraczane słodkości, słodkie słówka i sielankowe scenki jak z makatki. Wstęp wolny.
Pilne ręce, twarz wesoła, sieje szczęście dookoła, 15.05. (niedziela), godz. 12.00
Spotkanie na nowo otwartej wystawie Mądrości i gadki z kuchennej makatki z udziałem Elżbie-
ty Piskorz-Branekovej, autorki ekspozycji. W programie prezentacja nt. polskiej i europejskiej 
mody na makatki. Prowadzenie: Kinga Turska-Skowronek. Bilet: 3 zł.
Serce moje serce na dwoje się dzieli, 18.05. (środa), godz. 18.00
26. spotkanie z cyklu Żywot pieśni, pieśni żywota. Wspólne śpiewanie pieśni tradycyjnych zwią-
zanych z rozmaitymi momentami roku obrzędowego lub cyklu życia człowieka. Tym razem będą 
to pieśni o miłości w różnych jej wymiarach. Nie zabraknie pieśni-wyznań do Matki Boskiej. Za-
prezentowane zostaną archiwalne nagrania wiejskich śpiewaków i śpiewaczek. Bilet: 1 zł.
Mój rodowód, 22.05. (niedziela), godz. 16.00 
Spotkanie z cyklu Kultura okolic – okolice kultury poświęcone historii mieszkańców Chełmży 
i Torunia, a w nim – Rynku Nowomiejskiego i pobliskich ulic. Gościem będzie Sylwia Dullin, 
członek Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Etnograficznego, a przede wszystkim mieszkanka to-
ruńskiego Nowego Rynku. Opowie o książce Mój rodowód, w której opublikowała wspomnienia 
o przodkach swojej rodziny na tle wydarzeń związanych z dziejami Wielkopolski i Pomorza. Au-
torka uchyli także rąbka tajemnicy na temat pracy nad kolejną książką. Wspomnienia zilustrują 
ciekawe fotografie. Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Etnograficznego. Bilet: 2 zł
Makatki na Dzień Matki, 24.05. (wtorek), godz. 12.00
52. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób 55+ na wystawie Mądrości i gadki z kuchen-
nej makatki z jej komisarzem Kingą Turską-Skowronek. Dowiemy się, skąd wywodzi się nazwa 
makatka i co oznaczała pierwotnie. Skąd trafiła do Polski? Przeanalizujemy, w jaki sposób peł-
niła rolę moralizatorską i jak z pozoru niewinny haftowany kawałek płótna bywał  narzędziem 
germanizacji w zaborze pruskim. Spróbujemy też zaprojektować własną makatkę. Bilet: 3 zł
Co fotoamator wiedzieć powinien? 22 i 29.05. (soboty), godz. 15.00-18.00
Warsztaty fotograficzne dla początkujących. Zajęcia poprowadzi doświadczony fotograf Piotr 
Michniewicz. Cena: 80 zł/6h. Zapisy: edukacja@etnomuzeum.pl, tel.: 56 622-89-43. Organiza-
tor: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Etnograficznego.
Dobra gospodyni dom przyjemnym czyni
28-29.05., 4-5.06., 18-19.06. (sobota-niedziela), godz. 10.00-14.00
Dwudniowe warsztaty tworzenia makatek na wystawie Mądrości i gadki z kuchennej makatki. 
Zajęcia poprowadzą lokalne hafciarki ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Małgorzata Barnat 
i Maria Audinajtis. Cena: 80 zł/8h (wzory i nici gratis). Sponsorem nici jest Fabryka Nici Ariadna 
S.A. Zapisy pod adresem: gospodarka@etnomuzeum.pl

EDUKACJA
Dla przedszkoli:
Tradycja w małym paluszku (dzieci powyżej 4 lat). W programie elementy kultury ludowej w za-
bawach i działaniach plastycznych, muzycznych lub parateatralnych, a także tradycyjne piosenki 
i zabawy dzieci wiejskich. Podczas majowych zajęć dzieci nauczą się wycinać firankę z papieru.
Bilety: 9 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Informacje i zapisy: (z dwutygodniowym 
wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43. 
Dla szkół:
Jakie tajemnice kryją cukiernice? (do 13.05.) - Zajęcia dla klas różnych poziomów nauczania na wy-
stawie Burak z cukrem. Historia i konteksty Tym razem przyjrzymy się zawartości cukiernicy. Ucznio-
wie w aktywny sposób poznają różne aspekty historii cukru wyrabianego z buraków cukrowych. 
Jak to na Kujawach ładnie - Zajęcia w chacie z Kujaw poświęcone ludowemu zdobnictwu wnętrz. 
Uczestnicy wycinają firankę z białej bibuły, sypią wzory piaskiem, poznają elementy stroju ku-
jawskiego. Co kryła skrzynia wianna? Rózga biła czy zdobiła? Na co komu pająk w izbie?
Ecie, pecie, gdzie jedziecie… - Zajęcia w Parku Etnograficznym. Uczestnicy poznają realia życia 
dziecka na wsi przed 100 laty, bawią się, wykorzystując kopie dawnych ludowych zabawek oraz 
próbują swoich sił w tradycyjnych grach na podwórzu.



T

W to mi graj!  - Zajęcia umuzykalniające. Uczestnicy poszukują dźwięków i wątków muzycznych 
na wystawach, poznają tradycyjne piosenki i zabawy dziecięce, próbują gry na instrumentach 
ludowych.
Bilety: 5 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. 
Informacje i zapisy: Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43. 

FUNDACJA ELŻBIETY ZAWACKIEJ
ul. Podmurna 93, tel. 56 652-21-86, www.zawacka.pl

Wystawy stałe:
Minęło 100 lat... Kilka obrazów z życia gen. Elżbiety Zawackiej (1909-2009)
Czynne: pon-pt, godz. 9.00-14.00
Bilety: dzieci i młodzież z opiekunami – wstęp wolny; dorośli – 2 zł, grupy dorosłych powyżej 
10 osób – 15 zł

MUZEUM UNIWERSYTECKIE
Collegium Maximum, plac Rapackiego 1

Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
Ekspozycja prezentuje najcenniejsze zbiory będące własnością UMK
Gabinet reprezentacyjny JM Rektora UMK - Możliwość zwiedzenia pomieszczeń, w których przyj-
mowani są najważniejsi goście uniwersyteccy.

Wystawa czasowa:
Życie sztetla w sztuce Żydów polskich na świecie w XX w., do 10.04.
Artystów, których prace prezentowane są na wystawie łączą dwie cechy: wszyscy urodzili się na 
ziemiach, które niegdyś należały do Rzeczypospolitej. Wszyscy także urodzili się w sztetlu lub 
mieli rodziców pochodzących ze sztetla.

Muzeum czynne: wtorki i środy w godz. 10.00-15.00, czwartki i piątki w godz. 10.00-18.00

Imprezy w ramach Tygodnia Bibliotek, 14-15.05. (szczegóły w dziele Biblioteka Uniwersytecka)

MUZEUM DIECEZJALNE, ul. Żeglarska 7, tel. 56 622-11-15
facebook.com/muzeumdiecezjalnetorun

Wysokiej klasy artystycznej dzieła sztuki sakralnej od gotyckich po XIX-wieczne, stanowiące 
część dziedzictwa kulturowego Pomorza, w tym depozyty przechowywane do tej pory w Muzeum 
Diecezjalnym w Pelplinie, w tym słynne dzieło Jerzego Kossaka „Cud nad Wisłą”. Ciekawy jest 
również sam budynek.

Wystawa czasowa:
Roman Terzyk – Pielgrzym, do 10.05.
„Bardzo trudno jest nie pokazać Papieża w sposób kiczowaty - to się Terzykowi udało” - prof. 
dr hab. Stefan Kościelecki. Rysowanie - rytowanie igłą na papierze pokrytym czarnym tuszem 
powoduje powstanie rysunku „odwróconego”. Hipnotyzujące kompozycje dopełniają kolaże, 
wspólnie tworząc silnie wymowną symbolikę.

ŻYWE MUZEUM PIERNIKA, ul. Rabiańska 9
tel. 56 663-66-17, www.muzeumpiernika.pl

Muzeum, w którym można samemu wykonać piernik: od zebrania składników, przez wyrabianie 
ciasta, wykrawanie formy, po włożenie do pieca na 50 zdrowasiek.
Bilety: 7.50 zł – dzieci i młodzież ucząca się, 9.50 – dorośli, 11 zł – pokazy w języku obcym
Czynne codziennie w godz. 9.00-18.00

MUZEUM PIŚMIENNICTWA I DRUKARSTWA
ul. Szkolna 31, 87-122 Grębocin k. Torunia
tel. 56 674-92-00, www.muzeum.grebocin.pl

Muzeum czynne: pon.-pt. godz. 8.00-16.00
Warsztaty muzealne - zabawa z papierem i drukiem
Poziom warsztatów dostosowany jest do wieku uczestników. Grupy zorganizowane - do 60 osób, 
indywidualni zwiedzający. Czas trwania – 1-1,5 godz. Cena - 16 zł/os., w soboty 18 zł/os. 
Wiek - 3-103 lat. Rezerwacja: tel. 56 674-92-00, edukacja@grebocin.pl

TOS, PROBALTICA

TORUŃSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
siedziba – Centrum Kulturalno-Kongresowe „Jordanki”
al. Solidarności 1-3, tel. 56 622-88-05, www.tos.art.pl

Koncert symfoniczny - Grieg, Ravel, 14.05. (sobota), godz. 18.00
Ignacy Lisiecki (fortepian), Mirosław Jacek Błaszczyk (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfo-
niczna. W programie: G. Rossini, E. Grieg, M. Ravel, E. Grieg. Bilety: 30/20 zł

Czas dla Nas: Kotek, czyli spotkanie z muzyką wokalną
14.05. (sobota), godz. 16.00 i 17.00
Cykl koncertów dla dzieci. Spotkanie z muzyką wokalną. Podczas koncertu będziemy świad-
kami ich wokalnych popisów. Nie zabraknie operowych arii i pieśni Stanisława Moniuszki, 
wśród nich usłyszymy tytułową pieśń- „Kotek”. Bilety: 40 zł rodzinny, 20 zł dorośli, 10 zł dzieci

Dzień Matki: Whitney Houston Symfonicznie, 26.05. (czw.), godz. 18.00
Hania Stach (wokal), Jacek Piskorz (instrumenty klawiszowe), Wiktor Tatarek (gitara elektrycz-
na i akustyczna), Tomek Zieliński ( gitara basowa), Janek Młynarski (perkusja), Jagoda Stach, 
Ola Nowak, Asia Przybyła (chórek), Adam Banaszak (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfonicz-
na. W programie piosenki z repertuaru Whitney Houston. Miejsce: Aula UMK. Bilety: 50/40 zł

FUNDACJA PROBLATICA, www.probaltica.art.pl

XXIII Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probaltica
1.05. (niedziela), godz. 18.00 Dwór Artusa - inauguracja festiwalu
Państwowa Orkiestra Symfoniczna Republiki Białorusi z Mińska, dyrygent Yriy Karavaev, so-
listka Dzenisenia Aleksandra cymbały. W programie: Mikołaj Kleofas Ogiński, Vladimir Kury-
an, Evegeny Glebov, Vasilij Kalinikov.
3.05. (wtorek), godz. 17.00 Dwór Artusa
Koncert z okazji obchodów 225. rocznicy Konstytucji 3 Maja. Gotlands Blasarkvintett (Szwe-
cja), Multicamerata (Polska), solista Wojciech Waleczek fortepian. W programie: Franciszek 
Bohomolec, Jan Stefani, Fryderyk Chopin, Lars Erik Larsson, Mieczysław Karłowicz 
4.05. (środa), godz. 19.00 Ratusz Staromiejski
Kwintet Kokle Kārta z Rygi (Łotwa).W programie: Johann Pachelbel, Alessandro Scarlatti, H.I.F 
Biber , Georg Philipp Telemann, Vilnis Salaks, Gita Andersone, Romualdas Jermaks
5.05. (czwartek), godz. 19.00 Katedra św. Janów 
Chór Kameralny Bel Canto (Finlandia) pod dyrekcją Dana Lonnquista, Multicamerata (Polska). 
W programie: Arcangelo Corelli, Ola Gjeilo, Wolfgang Amadeus Mozart , Josef Rheinberger 
6.05. (piątek), godz. 19.00 Ratusz Staromiejski
Petras Geniusas fortepian, Vilhelmas Cepinskis skrzypce, Vytautas Sondeckis wiolonczela (Li-
twa). W programie: W.A. Mozart, Robert Schumann, Maurice Ravel, Johannes Brahms
7.05. (sobota), godz. 18.00 Ratusz Staromiejski
Dan Lonnqvist, Chór Kameralny Bel Canto (Finlandia). Dan Lönnqvist, dyrygent, soliści Margu-
erithe Sandstedt-Granvik - sopran, Bill Ravall - tenor, Karolin Wargh – fortepian. W programie: 
J. Mäntyjärvi, J. Brahms, C. Debussy, E. Grieg, C. Nielsen, I. Kuusisto, J. Sibelius
8.05. (niedziela), godz. 18.00 Ratusz Staromiejski
Chór i Orkiestra Cappella Gedansensis, dyrygent Rafał Kłoczko. Koncert Kompozytorów Toruńskich 
przy współpracy z Pomorskim Towarzystwem Muzycznym. W programie: Rafał Kłoczko, Bernadetta 
Matuszczak, Ewa Fabiańska-Jelińska, Tomasz Cywiński , Jędrzej Rochecki, Magdalena Cynk
10.05. (wtorek), godz. 19.00 Ratusz Staromiejski
Style Quartet Niznyj Nowgorod (Rosja). Christina Fish - soprano domra, Alexander Belayev ba-
łałajka kontrabasowa, Venedict Peunov – bajan, Daria Smirnova - alto domra. Program Pokój 
dla świata. Muzyka Rosji i Narodów Świata we współczesnych aranżacjach Style Quartet 
11.05. (środa), godz. 19.00 Ratusz Staromiejski
Style Quartet Niznyj Nowgorod (Rosja) Muzyka filmowa i Tango 
12.05. (czwartek) Ratusz Staromiejski
Dagamba (Łotwa). W programie: J.S. Bach, S. Prokofiew i CrossOver 
15.05. (niedziela), godz. 18.00 Sala Koncertowa CKK Jordanki 
Narodowa Symfoniczna Orkiestra Ukrainy z Kijowa (Ukraina), solista - Gennady Demyanchuk, 
dyrygent - Volodymyr Sirenko. W programie: Koncert kompozytorów 3 krajów: Ivan Karabits – 
Ukraina, Zygmunt Stojowski - Polska , Dmitrij Szostakowicz – Rosja 
Wstęp na koncerty za okazaniem bezpłatnych wejściówek do nabycia w kasie Ratusza Staro-
miejskiego i godzinę przed koncertem w miejscu, gdzie się odbywa.
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PLANETARIUM

PLANETARIUM
ul. Franciszkańska 15/21, tel. 56 622-60-66
www.planetarium.torun.pl

„Cudowna podróż”  (dla dzieci)
W trakcie seansu przedstawiamy podstawowe gwiazdozbiory na niebie oraz związane z nimi 
greckie mity. Udajemy się także w podróż po Układzie Słonecznym, lądując na powierzchni 
Księżyca i Marsa. Pokazujemy dzieciom, jak wyglądają z bliska pierścienie Saturna oraz chmu-
ry na Jowiszu. Poznajemy Słońce jako jedną z gwiazd oraz sprawdzamy, czy w kosmosie można 
spotkać ufoludki... „Cudowna podróż” to wesoła i dynamiczna opowieść o kosmosie przezna-
czona dla młodych widzów wieku 7 – 10 lat.

„Meteoplanet” - nowość! 
Opowieść o niezwykłych i ekstremalnych warunkach panujących w Układzie Słonecznym. 
Sprawdzimy pogodę, jaką zastaną przyszli mieszkańcy baz na Księżycu i Marsie. Poszukamy 
wśród planet miejsc z ekstremalnym wiatrem, ciśnieniem, wyładowaniami, czy opadem, a na-
wet zanurzymy się w gradzie diamentów. 
Dziś wszyscy bacznie śledzimy mapy i prognozy pogody, ale wnikliwym obserwatorom wy-
starcza wygląd nieba. Meteorologicznym wskaźnikiem może być gwiazda Syriusz, czy Wielki 
Wóz, którego pozycja nad horyzontem okazuje się dobrym kalendarzem. Na nocnym niebie 
znajdziemy też srebrną Wenus, Jowisza i czerwonego Mars. Co ciekawe, ich blask zawsze wy-
daje się spokojny i intensywny. Czy zatem planety mają atmosfery, jak nasza Ziemia? Czy mają 
własną egzotyczną pogodę, która kształtuje tamtejsze światy?

Pozostałe seanse w ofercie: dla dzieci „Barwy kosmosu”, familijny „Mój kumpel Niko”, a także 
popularnonaukowe „W poszukiwaniu życia”, „Ziemia – planeta Kopernika”

Seanse: od pon. do piątku: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00; w soboty: 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 17.30; w niedziele: 12.00, 13.30, 15.00, 16.30
Bilety: grupowy szkolny 9 zł, ulgowy 10 zł;  normalny 12 zł
z wersją w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim: 14 zł / 16 zł

wystawa interaktywna ORBITARIUM
W Orbitarium można sterować okazałym modelem sondy kosmicznej Cassini, uruchamiając 
kamery wizyjne, anteny sondy, czy też efektowne silniki sterujące. Do dyspozycji odwiedzają-
cych jest także zestaw urządzeń i modeli interaktywnych, dzięki którym samodzielnie przepro-
wadza się proste doświadczenia ilustrujące zjawiska zachodzące we Wszechświecie. Tłumaczą 
one m.in. transmisję sygnału w kosmosie, burzliwe atmosfery planet, ciśnienie atmosferyczne. 
Używając odpowiednich przycisków można własnoręcznie sprawdzić, jak rodzą się tornada 
oraz ile ważyłby człowiek, mieszkając na Księżycu bądź Saturnie.
Godziny wejść: od pon. do piątku. godziny wejść uzależnione od wycieczek; w soboty 11.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.30, 16.45; w niedziele: 11.15, 12.45, 14.15, 15.45
Bilety: grupowy szkolny 7 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł

wystawa interaktywna GEODIUM
Wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający się i od-
powiednio oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świateł w łatwy spo-
sób będzie można obserwować i przekonać się, dlaczego mamy cztery pory roku, a po dniu 
następuje noc. Interaktywne stanowiska poprzez samodzielne eksperymenty wyjaśniają m.in. 
pole magnetyczne, płyty litosferyczne i trzęsienia Ziemi, tęczę, cyklon, a także powstawanie 
wydm, konwekcję, czy źródła energii odnawialnej. Są tu też 2 stanowiska z kolekcją skał i mi-
nerałów. W czterech narożnikach wystawy przygotowano plastyczne instalacje pokazujące, 
jak na przestrzeni dziejów zmieniała się nasza planeta. Odwiedzający znajdą tam wybuchający 
wulkan, będący kolebką życia ocean, monumentalny lodowiec, czy wreszcie makietę cywili-
zacji człowieka. 

Godziny wejść: od poniedziałku do piątku: godziny wejść uzależnione od wycieczek; w soboty 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.15; w niedziele 11.15, 13.00, 14.30, 16.00
Bilety: grupowy szkolny 7 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł 

Weekendy i święta dla wszystkich odwiedzających atrakcje Planetarium bilet ulgowy

Uwaga!  30.04 – 3.05 oraz weekend ze świętem Bożego Ciała 26-29.05  obowiązywać  będzie  
inny  repertuar
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CINEMA CITY
Czerwona Droga 1-6, tel. 56 664-64-64
Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90, www.cinema-city.pl

Kapitan Ameryka: Wojna Bohaterów, premiera: 6.05.
akcja, si-fi USA 2016, reż. Anthony Russo, Joe Russo, wyst. Robert Downey Jr, Scarlett Johansson
Kontynuacja hitowego „Avengers: Czas Ultrona”. Steve Rogers aka Kapitan Ameryka staje na czele 
drużyny Avengers, by ponownie ocalić ludzkość przed zagładą.

Wszystko gra, premiera: 6.05.
musical, Polska 2016, reż. Agnieszka Zglińska, wyst. Kinga Preis, Stanisława Celińska, Eliza Rycembel 
Historia o poszukiwaniu szczęścia, miłości i radości życia.  Trzy kobiety spróbują ocalić rodzinny dom.

Młody Mesjasz, premiera: 6.05.
biblijny, USA 2016, reż. Cyrus Nowrasteh, wyst. Adam Greaves-Neal, Sara lazzaro, Vincent Walsh
Widz być może po raz pierwszy w życiu stawia sobie pytania: jakim dzieckiem był Jezus? Czy choro-
wał, bawił się i śmiał jak każdy inny chłopiec? Jak żyła i jak radziła sobie z tą tajemnicą najbardziej 
wyjątkowa rodzina w dziejach świata?

Dzielny kogut Maniek, premiera: 6.05.
animacja, Meksyk 2015, reżyseria: Gabriel Riva Palacio Alatriste
Mario jest małym wiejskim kogutem o wielkich marzeniach i nic nie wskazuje na to, by coś miało się 
w tej sprawie zmienić. Aż do dnia, gdy podstępny rolnik doprowadza gospodarstwo na skraj ruiny.

Sąsiedzi 2, premiera: 13.05.
komedia USA 2016, reżyseria: Nicholas Stoller, występują: Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne
Małżeństwo Radnerów kontra Teddy Sanders ponownie na wojennej ścieżce.

Dzień Matki, premiera: 13.05.
komedia, USA 2016, reż. Garry Marshall, występują: Jennifer Aniston, Kate Hudson, Julia Roberts 
Cztery rodziny, których losy splotą się w tym wyjątkowym dniu. 

Były sobie człowieki, premiera: 13.05.
animacja, Francja 2015, reżyseria: Jamel Debbouze
Dwa miliony lat temu młody małpolud o imieniu Edward spadł z drzewa, na którym od zawsze 
mieszkali przedstawiciele jego gatunku. Chcąc przeżyć, musiał nauczyć się chodzić na dwóch no-
gach, wymyślić ogień, narzędzia i... potrawkę z królika.

Mój przyjaciel orzeł, premiera: 13.05.
dramat, Austria 2015, reż. Gerardo Olivares, Otmar Penker, wyst. Jean Reno, Manuel Camacho
Lukas znajduje w lesie ranne pisklę orła. Postanawia wyleczyć jego złamane skrzydło i nauczyć 
życia w dzikich ostępach.

X-Men: Apocalypse, premiera: 20.05.
akcja, Si-Fi, USA 2016.reż. Bryan Singer, wyst. James McAvoy, Michael Fassbender
Apocalypse, najpotężniejszy mutant budzi się po tysiącach lat ze snu. Wkrótce werbuje silnych 
mutantów, by unicestwić ludzkość i przejąć władzę nad planetą.

Nice Guys. Równi goście, premiera: 20.05.
komedia kryminalna USA 2016, reż. Shane Black, wyst. Russel Crowe, Ryan Gosling, Kim Basinger
Detektyw Holland March  i gruboskórny mięśniak do wynajęcia Jackson Healy nie pałają do siebie 
sympatią. Zostają jednak wynajęci do rozwikłania tej samej sprawy zaginionej dziewczyny. 

Alicja po drugiej stronie lustra, premiera: 27.05.
Przygodowy, familijny, fantasty USA 2016, reż. James Bobin, wyst. Johny Depp, Anne Hathaway
Alicja ostatnie kilka lat spędziła przemierzając morza i oceany świata. Po powrocie do Londynu 
natrafiła na magiczne lustro, dzięki któremu ponownie przenosi się do Krainy Czarów.

Eddie Zwany Orłem, premiera: 27.05.
biograficzny, sportowy Niemcy, USA, Wielka Brytania 2016
reżyseria: Dexter Fletcher, występują: Taron Egerton, Hugh Jackman, Edvin Endre
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami tragikomiczna historia Michaela „Eddiego” Edwardsa, 
brytyjskiego skoczka narciarskiego amatora.

Angry Birds Film, premiera: 27.05.
animacja, komedia, Finlandia, USA 2016, reż. Clay Kaytis, Fergal Reilly
Film zabierze nas na egzotyczną wyspę zamieszkaną przez szczęśliwe kolorowe ptaki-nieloty.  
Na rajskiej wyspie żyją jednak także ptasi outsiderzy..

(program Centrum Sztuki Filmowej w dziale Galerie – CSW, Kina Niebieski Kocyk w dziale Centra 
Kultury – Od Nowa)
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TORUŃSKA AGENDA KULTURALNA
ul. Pod Krzywą Wieżą 1, tel. 56 621-03-33
www.tak.torun.pl, www.kulturalnelato.pl

Majówka
29.04. (piątek)
•  godz. 10.00-15.00 co godzinę „Toruński piernik to najlepsza rzecz w Rzeczypospolitej” - wykład 

z wypiekiem piernika, MOT: Muzeum Toruńskiego Piernika, wstęp płatny
•  godz. 11.00 „W poszukiwaniu wolności” - gra edukacyjna, MOT: Muzeum Historii Torunia, wstęp 

płatny
•  godz. 11.00 „Kto Ty jesteś - Polak mały!” – warsztaty, MOT: Ratusz Staromiejski, wstęp płatny
•  godz. 11.00 „Drukujemy De Revolutionibus” - warsztaty drukarskie, MOT: Dom Mikołaja Koperni-

ka, wstęp płatny (wcześniejsze zapisy)
•  godz. 12.00 „Dawno, dawno temu…” - spotkanie z opowieścią, MOT: Ratusz Staromiejski, wstęp 

płatny
•  godz. 18.00  „Ślub”  – spektakl, Teatr „Baj Pomorski”, wstęp płatny
•  godz. 18.00 „Koncert muzyki irlandzkiej” - zespoły Thorn, Duo Celtic oraz zespół  taneczny Ava-

lon, Rynek Staromiejski, wstęp bezpłatny
•  godz. 20.00 koncert Natalii Przybysz i Shy Albatros, Dwór Artusa, wstęp płatny
30.04. (sobota) 
•  godz. 10.00 „Łowcy miodu”- pokaz filmu, CSW, wstęp płatny
•  godz. 10.00-15.00 co godzinę „Toruński piernik to najlepsza rzecz w Rzeczypospolitej” - wy-

kład z wypiekiem piernika ozdobionego patriotyczną zawieszką, Muzeum Toruńskiego Piernika, 
wstęp płatny

•  godz. 11.00 i 14.00 „Kre-Akcje”, czyli twórcza Majówka z Młynem Wiedzy – warsztaty, CN Młyn 
Wiedzy, wstęp płatny

•  godz. 12.00 „Wyprawa w głąb sztuki” - warsztaty do wystawy Raport 2015, CSW, wstęp płatny, 
zapisy

•  godz. 12.00-19.00 Święto Tańca - pokazy grup tanecznych, Rynek Staromiejski, wstęp bezpłatny
•  godz. 14.30 „Dwa zamki – dwa brzegi – jedno Miasto” - przemarsz z Zamku Krzyżackiego na 

Zamek Dybów, wstęp wolny
•  godz. 15.30 „Rodzinna majówka z historią” – zwiedzanie, pokazy, koncert, Zamek Dybowski, 

Fundacja Zamek Dybów, wstęp bezpłatny
•  godz. 20.00 Koncert zespołu Balkan Express, Rynek Staromiejski, wstęp bezpłatny
1.05. (niedziela)
•  godz. 10.00 „Łowcy miodu”- pokaz filmu, CSW, wstęp płatny
•  godz. 10.00-17.00 co godzinę „Toruński piernik to najlepsza rzecz w Rzeczypospolitej” - wykład 

z wypiekiem piernika, MOT: Muzeum Toruńskiego Piernika, wstęp płatny
•  godz. 10.00 - 20.00 Jarmark średniowieczny, parcham zamku krzyżackiego, CK Zamek Krzyżacki, 

wstęp bezpłatny
•  godz. 10.00-20.00 Mini targ średniowieczny, Rynek Staromiejski, wstęp bezpłatny
•  godz. 11.00 i 14.00 „Kre - Akcje”, czyli twórcza Majówka z Młynem Wiedzy – warsztaty, CN Młyn 

Wiedzy, wstęp płatny
•  godz. 12.00 „Wyprawa w głąb sztuki” - warsztaty do wystawy Raport 2015, CSW, wstęp płatny, 

zapisy
•  godz. 12.00 Spektakl familijny „Legendy toruńskie”, Rynek Staromiejski, wstęp bezpłatny
•  godz. 14.00 Msza Święta na Zamku, Fundacja Zamek Dybów i Gród Nieszawa, Zamek Dybów
•  godz. 15.00-18.00 „Majówka rycerska w barwach średniowiecza” – turnieje średniowieczne, 

parcham zamku krzyżackiego, CK Zamek Krzyżacki, wstęp bezpłatny
•  godz. 15.15 Przybycie orszaku rycerskiego, pokazy scenek historycznych, walk rycerskich, moda 

średniowieczna, nauka tańca średniowiecznego, Rynek Staromiejski, wstęp bezpłatny
•  godz. 18.00 Inauguracja XXIII Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probaltica 2016 – Or-

kiestra Symfoniczna Filharmonii Białorusi z Mińska dyrygent  Yriy Karavaev, Dwór Artusa, wstęp 
bezpłatny, po okazaniu wejściówki

•  godz. 20.30 Koncert zespołu Popovacula, Rynek Staromiejski, wstęp bezpłatny
•  godz. 21.00 „Komturia” - historia Torunia i zamku krzyżackiego - spektakl światło – dźwięk, ruiny 

zamku krzyżackiego, CK Zamek Krzyżacki, wstęp płatny
2.05. (poniedziałek)
•  godz. 10.00-14.30 „Rodzinna majówka ze sportem” - pokazy, gry i zabawy rekreacyjno-sporto-

we, Zamek Dybów, Fundacja Zamek Dybów, wstęp wolny
•  godz. 10.00-20.00 Jarmark średniowieczny, parcham zamku krzyżackiego, CK Zamek Krzyżacki, 

wstęp bezpłatny 
•  godz. 10.00-17.00 co godzinę „Toruński piernik to najlepsza rzecz w Rzeczypospolitej” - wykład 

z wypiekiem piernika, MOT: Muzeum Toruńskiego Piernika, wstęp płatny

•  godz. 11.00 Rodzinna gra miejska, Hufiec ZHP, Zespół Staromiejski, wstęp bezpłatny
•  godz. 11.00 „Drukujemy De Revolutionibus” - warsztaty drukarskie, MOT: Dom Mikołaja  

Kopernika, wstęp płatny, zapisy
•  godz. 11.00 „Piernik w biało-czerwonych barwach”– warsztaty, MOT: Muzeum Toruńskiego 

Piernika, wstęp płatny, obowiązują wcześniejsze zapisy
•  godz. 11.00 Uroczystość wojskowa, Skwer Oficerskiej Szkoły MW, wstęp bezpłatny
•  godz. 11.30 Uroczysta defilada samochodów zabytkowych, Bulwar Filadelfijski, wstęp bezpłat-

ny
•  godz. 11.00 „Dawno, dawno temu…” - spotkanie z opowieścią, MOT: Ratusz Staromiejski, 

wstęp płatny
•  godz. 11.00-14.00 i 14.00-17.00 – zwiedzanie wystaw, CN Młyn Wiedzy, wstęp płatny
•  godz. 12.00 „Tajna broń - polskie organizacje patriotyczne w XIX w. w Toruniu” - oprowadzanie 

kuratorskie, MOT: Muzeum Historii Torunia, wstęp płatny
•  godz. 12.00 Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, Rynek Staromiejski, wstęp bezpłatny
•  godz. 12.30 „Dzieje narodu polskiego pędzlem i piórem Kossaków pokazane” - oprowadzanie 

kuratorskie, MOT: Ratusz Staromiejski, wstęp płatny
•  godz. 12.30 Poczęstunek tortem w narodowych barwach, Rynek Staromiejski, wstęp bezpłatny
•  godz. 12.45 Występy młodzieżowych zespołów wokalnych i tanecznych, Rynek Staromiejski, 

wstęp bezpłatny
•  godz. 13.00 „Blaski i cienie dnia powszedniego w PRL -u. Moda i życie codzienne” - oprowadza-

nie kuratorskie,  MOT: Muzeum Historii Torunia, wstęp płatny
•  godz. 13.00 „Wędrówka przez tysiąclecia” - oprowadzanie kuratorskie, MOT: Ratusz Staro-

miejski wstęp płatny
•  godz. 14.00 „Najdłuższa biało-czerwona flaga” – happening, Fundacja Lex Lupus, Bulwar Fila-

delfijski, wstęp bezpłatny
•  godz. 14.00 „Toruń „królewski” - historia wizyt królewskich - oprowadzanie kuratorskie”,  

MOT: Muzeum Historii Torunia, wstęp płatny
•  godz. 15.00 - 18.00 „Jak drzewiej w Toruniu bywało” - festyn średniowieczny, fosa zachodnia 

-parcham zamku krzyżackiego, CK Zamek Krzyżacki, wstęp bezpłatny 
•  godz. 18.30 Komiks i Satyra - wystawa prac Janusza Christy, Tadeusza Baranowskiego, Toma-

sza Niewiadomskiego, Dwór Artusa, wstęp bezpłatny
•  godz. 19.00 Koncert specjalny Orkiestry Wojskowej z Torunia z udziałem solistów, Rynek Sta-

romiejski, wstęp bezpłatny
•  godz. 21.30 „Komturia” - historia Torunia i zamku krzyżackiego - spektakl światło – dźwięk, 

ruiny zamku krzyżackiego, Centrum Kultury Zamek Krzyżacki, wstęp płatny
3.05. (wtorek)
•  godz. 10.00-17.00 co godzinę „Toruński piernik to najlepsza rzecz w Rzeczypospolitej” - wy-

kład z wypiekiem piernika, MOT: Muzeum Toruńskiego Piernika, wstęp płatny
•  godz. 10.00-20.00 Jarmark średniowieczny, parcham zamku krzyżackiego, CK Zamek Krzyżac-

ki, wstęp bezpłatny 
•  godz. 9.00 „Kre-Akcje”, czyli twórcza Majówka z Młynem Wiedzy – warsztaty, CN Młyn Wiedzy, 

wstęp płatny
•  godz. 12.00 „Szewczyk Dratewka” –spektakl, Teatr „Baj Pomorski”, wstęp płatny
•  godz. 12.00 Msza św. w intencji Ojczyzny, Rynek Staromiejski
•  godz. 13.00 Uroczystość wojskowa, Rynek Staromiejski
•  godz. 14.00 Koncert Orkiestry Dętej z Koronowa, Rynek Staromiejski, wstęp bezpłatny
•  godz. 15.00-18.00 „Zabawy plebejskie na zamku” - festyn średniowieczny z udziałem husarii, 

parcham zamku krzyżackiego, CK Zamek Krzyżacki, wstęp bezpłatny 
•  godz. 17.00 Festiwal Probaltica - koncert z okazji obchodów 225. rocznicy Święta Konstytucji 

3 Maja - Gotlands Blasarkvintett (Szwecja), Multicamerata (Polska), solista Wojciech Waleczek 
fortepian, Dwór Artusa, wstęp bezpłatny, po okazaniu wejściówki

•  godz. 18.30 Koncert zespołów Hands Up! oraz VOX, Rynek Staromiejski, wstęp bezpłatny
•  godz. 21.00 „Komturia” - historia Torunia i zamku krzyżackiego - spektakl światło – dźwięk, 

ruiny zamku krzyżackiego, Centrum Kultury Zamek Krzyżacki, wstęp płatny

Majowy weekend rodzinny, 26-29.05.
Koncerty i warsztaty na scenie plenerowej. Szczegóły na www
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WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA
ul. Słowackiego 8, www.ksiaznica.torun.pl

Spotkanie z Cezarym Łazarewiczem, 11.05. (środa), godz. 18.00
Znakomity dziennikarz i publicysta, autor książki „Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Prze-
myka”, reportażu o jednej z najgłośniejszych zbrodni lat 80. Cezary Łazarewicz szczegółowo opi-
suje tę historię – od zatrzymania Przemyka na placu Zamkowym po wydarzenia, które nastąpiły 
później. Jednocześnie odkrywa kulisy działań władz i wpływ, jaki na tuszowanie sprawy mieli 
m.in. Wojciech Jaruzelski, Czesław Kiszczak i Jerzy Urban.

Spotkanie z Katarzyną Kluczwajd i Kamilem Snochowskim
12.05. (czwartek), godz. 18.00
Czy toruński kosmos kryje jeszcze jakieś tajemnice? Katarzyny Kluczwajd książki o Toruniu, m.in. 
seria „Toruń SPACErkiem”. Podczas spotkania premiera trzeciej książ(ecz)ki z tej serii „AStrono-
miczna orbita”. Spotkanie podczas Tygodnia Bibliotek skupione jest wokół fenomenu, jakim jest 
książka, na przykładzie serii o tematyce toruńskiej. Czyli: idea i myśl przewodnia, treść i sposób 
jej prezentacji, forma edytorska i graficzna. O tej ostatniej opowie Kamil Snochowski, grafik,  
autor koncepcji graficznej serii „Toruń SPACErkiem”, wielbiciel m.in. dawnego liternictwa.

Spotkanie z Justyną Kopińską, 17.05. (wtorek), godz. 18.00
Tegoroczna laureatka europejskiego Pulitzera - European Press Prize. Autorka dwóch głośnych 
reportaży: „Polska odwraca oczy” i „Czy Bóg przebaczy siostrze Bernardetcie”. Justyna Kopińska 
– dziennikarka, socjolożka. Publikuje w „Dużym Formacie”. Jej specjalnością są artykuły śledcze 
i reportaże, w których opisuje polski system sądowniczy i więzienny.

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23
Mateusz Gawroński - Architektura Piękna, 10-31.05.
Seria obrazów składających się na dyplom, obroniony w grudniu 2015 r. na Wydziale Sztuk Pięk-
nych UMK. „Pierwszy człon tytułu nawiązuje do architektury Palermo, miasta, gdzie dane mi było 
przebywać podczas stypendium naukowego. Drugi człon sygnalizuje główny motyw tworzenia 
wszelkiej (kulturotwórczej) sztuki czyli piękno, które w dzisiejszym świecie sztuki jest dość zapo-
mniane lub nawet zwalczane. ”

Popołudnie z grami planszowymi, 10.05. (wtorek), godz. 17.00
Spotkanie polecamy miłośnikom strategii, gier przygodowych i logicznych. Razem zagramy 
w planszówki, w które podbiły cały świat. Wiek nie ma znaczenia. Akcję wspiera sklep Grajfer.

Filia nr 12, ul Fałata 35
Kiermasz książek, 23-27.05.
1500 książek na sprzedaż. Ceny 1-5 zł, droższe będą tylko zestawy tytułów wielotomowych. 
Znaczną część stanowić będzie klasyka literatury polskiej i obcej. Poza tym biblioteka wystawi na 
sprzedaż dużo powieści sensacyjnych, książki z psychologii, techniki, nauk ścisłych oraz słowni-
ki i encyklopedie. Uwaga: w czwartek, 26.05. (Boże Ciało), biblioteka nie będzie czynna.

Filia nr 14,  ul. Łyskowskiego 29/35 
Złotówka wydana – książka uratowana, 9-13.05. 
Kiermasz książek (powieści, pozycje z różnych dziedzin wiedzy), ok. 2500 woluminów. 
Ceny: 1-2 zł, albumy i wydawnictwa encyklopedyczne - od 5 zł.

Inaczej podana, ale treść ta sama 11.05. (środa), godz.11.30
O książce w formie audiobooka bez ograniczenia wieku. Co to są audiobooki, w jaki sposób moż-
na ich słuchać. Prezentacja wybranych tytułów (biblioteka posiada ponad 200 audiobooków)

Origami płaskie z kwadratu i koła: kwiat, drzewo, kaczka lub wiedźma 
wesoła, 13.05. (piątek), godz. 10.00-13.00 
Zajęcia plastyczne dla dzieci młodszych wraz z opiekunami. Na podstawie wzorów z 3 książek 
Doroty Dziamskiej – opiekunowie i dzieci wykonywać mogą różne prace z kolorowych kwadratów 
i kół. W czasie zajęć – w przerwach - będą czytane książki

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13
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Malarstwo Jerzego Omelczuka 5.05. (czwartek), godz. 10.00 
Artysta malujący ustami, od 1982 r. stypendysty Światowego Związku Artystów Malujących Ustami 
i Nogami (VDMFK) z siedzibą w Księstwie Lichtenstein.

Art deco geometryczna fantazja, kryształowa ekspresja 
9.05. (poniedziałek), godz. 10.00
Warsztaty i prelekcja studentów historii sztuki  i Zakładu Plastyki Intermedialnej UMK.

Ciekawostki północnej Wielkopolski, 23.05. (poniedziałek), godz. 10.00
Prelekcja z cyklu „Podróże po Polsce” – dr Edward Świtalski

Dyskusyjny Klub Książki, 30.05. (poniedziałek), godz. 10.00
Dyskusja nad książką  Jacka Hugo-Badera „Dzienniki kołymskie”. 
Prowadzenie Magdalena Gogulska-Dębska

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
ul. Gagarina 13, tel. 56 611-43-99, www.bu.umk.pl

Po Twoich śladach, do 5.05.
Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnoprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman zapra-
sza na wystawę poświęcowną 1050. rocznicy chrztu Polski. Autorami prac są dorosłe osoby z nie-
pełnosprawnością z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Tematyka prac oparta jest na 
motywach biblijnych. Na wystawę złożą się grafiki, rysunki, malowane tkaniny i rzeźby ceramiczne.

XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – Biblioteka inspiruje
9.05. (poniedziałek)
•  godz. 11.00-17.00 (BU parter i I piętro) IV Toruński Kiermasz Książki Regionalnej
18 wystawców z Polski Północnej zaprezentuje książki, periodyki, e-booki i audiobooki o szeroko 
rozumianej tematyce regionalnej, ograniczonej do obszaru Pomorza Wschodniego i Zachodniego, 
Powiśla, Warmii, Mazur oraz województwa kujawsko-pomorskiego. 
Imprezy towarzyszące: (BU, sala 8) 
•  godz. 11.30 Debata Pomorska z udziałem Honorowego Prezesa Instytutu Kaszubskiego prof. Jó-

zefa Borzyszkowskiego, Dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego prof. Miloša Řeznika 
i prof. Szczepana Wierzchosławskiego, którą poprowadzi dr Michał Targowski

•  godz. 14.00 Mazury w Toruniu - promocja książek prof. Janusza Małłka „Od Prus do Mazur” i prof. 
Grzegorza Jasińskiego „Słownik duchownych ewangelickich na Mazurach w XIX wieku”. Spotka-
nie poprowadzi red. Waldemar Mierzwa.

•  godz. 15.30 Promocja reprintu książki toruńskiej etnografki prof. Bożeny Stelmachowskiej „Rok 
obrzędowy na Pomorzu” w opracowaniu Aleksandry Paprot. W dyskusji uczestniczyć będą Dyrek-
tor Muzeum Etnograficznego w Toruniu dr Hubert Czachowski i mgr Aleksandra Paprot z Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

10.05. (wtorek)
•  godz. 9.00-16.00 (BU, parter) Majowy Kiermasz Książek 
Coroczny kiermasz, na którym będzie można zakupić, za drobną opłatą, ciekawe publikacje, płyty 
itp., które na pewno wzbogacą swoją wartością niejedną domową bibliotekę.

11.05. (środa)
•  godz. 13.00 (BU, sala 8) Warsztaty genealogiczne - warsztaty z wyszukiwania w genealogicznych 

bazach danych poprowadzą pracownicy Archiwum Państwowego w Toruniu.
•  godz. 18.00 (BU, parter) Barowe żywioły - koncert. Grupa szantowa, założona w 2012 r.

12.05. (czwartek)
•  godz. 13.00 (BU, II piętro) Otwarcie wystawy „Hobby i pasje bibliotekarzy” - druga odsłona
Kolejna edycja wystawy, na której pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej campusu toruńskiego 
i bydgoskiego zaprezentują swoje pasje i zainteresowania. 

13.05. (piątek)
•  godz. 13.00 (BU, parter) Wernisaż wystawy fotograficznej Macieja Krajewskiego „Salve Poznań”
Ekspozycja stanowi zapis nostalgicznych wędrówek po starym Poznaniu, dokumentujący miejsca 
piękne i magiczne, choć mało znane, a także spotkania z fascynującymi ludźmi.

14.05. (sobota)
•  godz. 12.00-14.00 (BU, wejście główne) Odjazdowy bibliotekarz 
Krótki, pełen fajnych rozmów, przyjemnych widoków i ciekawych wrażeń rajd rowerowy
•  godz. 18.00-24.00 (Muzeum Uniwersyteckie, Collegium Maximum, pl. Rapackiego 1)
Międzynarodowa Noc Muzeów. W programie: zwiedzanie budynku w 110. rocznicę jego budowy 
oraz historia budynku w fotografiach i dokumentach.

15.05. (niedziela)
•  godz. 10.00-13.00 (Biuro zawodów - BU) Bieg z książką 
Celem imprezy jest upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu oraz popularyzacja 
czytelnictwa. Impreza współorganizowana z Biurem Programu Absolwent.
•  godz. 12.00-14.00 Muzeum Uniwersyteckie, Collegium Maximum (Pl. Rapackiego 1)
Zamknięcie wystawy „Życie sztetla w sztuce Żydów polskich na świecie w XX w”. Panel dyskusyjny 
z udziałem historyków nt. „Życie sztetla w literaturze i sztuce”.



CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ZNAKI CZASU”
Wały gen. Sikorskiego 13, tel. 56 657-62-00
www.csw.torun.pl

Raport, do 15.05.
Wystawa artystów-wykładowców związanych z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK. Wystawie będą 
towarzyszyć warsztaty artystyczno-edukacyjne gRA-PORT. W artystycznych grach będzie można 
wziąć udział 12.05. Zapisy grup przyjmuje Dział Edukacji, tel. 56 610-97-16.

Art Next To Fashion, do 15.05., konferencja naukowa: 10-11.05.
Próba naszkicowania relacji mody ze sztuką na przykładzie wybranych projektów współczesnych 
polskich twórców.

Czyste wody, 13.05. (piątek), godz. 19.00, do 18.09.
Artyści: Mehtap Baydu, Nezaket Ekici, Ayşe Erkmen, Murat Germen, Ali Kazma, Volkan Kızıltunç,
Servet Kocyigit, belit sağ, Nasan Tur
Pierwsza tak duża prezentacja współczesnej sztuki tureckiej w Polsce. Biorą w niej udział zarów-
no artyści urodzeni w Turcji, jak i zamieszkujący różne części Europy. Charakteryzuje ją zatem 
wielka różnorodność, wynikająca z zestawienia odmiennych artystycznych indywidualności. Wy-
stawa odnosi się do najistotniejszych wyzwań stojących przed współczesną Europą, takich jak 
(non)konformizm, opór, zaangażowanie obywatelskie, pamięć, przekształcenia urbanistyczne 
czy artystyczna i społeczna tożsamość.

7. Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii PLASTER
20.05. (piątek)
•  godz. 11.00–16.00 
Konferencja: Survival Design – projektowanie przetrwania / Kino, CSW
Prelegenci: Oleg Veklenko, Acapulco Studio, Iliya Pavlov (Grafprom), Jan Kallwejt, Oleksii Czekal, 
Jakub Stepien (Hakobo), Krzysztof Iwanski. Kurator konferencji: Nikodem Pręgowski.
•  godz. 19.00 Otwarcie festiwalu - Wernisaż wystaw:
Nikolay Kovalenko / parter CSW
Design vs Crisis / polsko-ukraińska wystawa plenerowa, bulwar CSW
Open Design / ukraińskie grupy projektowe, taras CSW
Typua / ukraińska kaligrafia i typografia, 3. piętro CSW
•  godz. 20.00 Prelekcja – Grafprom Studio / Kino, CSW
•  godz. 21.00 Moqha / Koncert live act

21.05. (sobota)
•  godz. 10.00–14.00, 15.00–18.00 Warsztaty kaligraficzne - Oleksii Chekal / Labsen, CSW

22.05. (niedziela)
•  godz. 10.00–14.00, godz. 15.00–18.00 Warsztaty typograficzne - Grafprom Studio / Labsen, 

CSW
Wydarzenie towarzyszące:
19.05. (czwartek), godz. 19.00 
•  Instalacja site-specific pracowników i doktorantów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 

pod opieką dra hab. Macieja Kuraka, koncert VJ /
Galeria S, Zakład Plastyki Intermedialnej UMK, ul. Mickiewicza 121.
Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalu jest bezpłatny.
Zapisy na warsztaty: plaster@csw.torun.pl

godziny otwarcia: wtorek-czwartek, godz. 10.00-18.00
piątek, godz. 10.00-20.00, sobota-niedziela, godz. 12.00-18.00
Bilety: normalny 10 zł, ulgowy 5 zł, rodzinny (2 dorosłych i 2 dzieci) 20 zł
czwartki – wstęp wolny

Dzień na plus: warsztaty i wykłady dla seniorów 
•  10.05. (wtorek), godz. 12.00 Spacer po wystawie „Art next to Fashion”. Oprowadzanie: kurator 

wystawy Mateusz Kozieradzki. Zbiórka przy recepcji, wstęp bezpłatny; bez zapisów
•  24.05. (wtorek), godz. 12.00 Spójrz! Miejsce
Wybierzemy się na majówkę, znajdziemy miejsca pełne kojącej zieleni. Prosimy o zabranie apa-
ratów fotograficznych. Zbiórka przy recepcji, wstęp bezpłatny; bez zapisów
•  25.05. (środa), godz.12.00 seans (10 zł), godz.14.00 wykład (wstęp wolny) Rozmowy o Kinie
W maju seans filmu „Debiutanci”,reż. Mike Mills ,czas trwania filmu 104 min. Wykład poprowa-
dzi Dariusz Brzostek – dr hab., teoretyk literatury, kulturoznawca.

SGALERIE
Wydarzenia dla dzieci:
1.05. (niedziela), godz. 12.00-14.00 Majówka w CSW
•  Warsztaty rodzinne- zabawy twórcze dotyczące mody i projektowania, towarzyszące wystawie 

„Art next to Fashion”. Dla dzieci od lat 5-7 wraz z opiekunami. Wstęp: 7 zł za osobę. Zapisy: 
eduakcje@csw.torun.pl lub tel. 56 610-97-16

7.05. (sobota), godz. 12.00 Filozofowanie z Dziećmi 
•  Dla dzieci od 6 lat. Przeplatane zabawami rozmowy na trudne tematy. Tym razem pomyślimy, 

co to jest „demokracja”. Bilet: 5 zł. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl
14.05. (sobota)
•  godz.12.00-18.00 Magazyn Sztuki - działania twórcze dotyczące instalacji Jarosława Kozłow-

skiego „Rozmównica” (z kolekcji CSW) oraz innych prac artysty.
•  godz. 12.00 Bajki z Rzutnika
•  godz. 18.00-22.00 Noc Muzeów: Latające Maszyny. Na przygotowanych stanowiskach warsz-

tatowych będzie można skonstruować własna maszynę latającą, a w naszym zakątku projek-
cyjnym wyświetlane będą bajki. Dla dzieci od lat 4 i rodziców. Wstęp bezpłatny; bez zapisów

•  28.05. (sobota), godz.11.00-13.00 Scena Plenerowa na Rynku Staromiejskim
Tegoroczne działania dedykowane będą literom /typografii. Kiedy tylko pozwolimy im opuścić 
ciasne linie w zeszycie, okazuje się, że potrafią się wspaniale bawić! 
•  28-29.05. (sobota-niedziela), godz.12.00-14.00 Wyprawa w Głąb Sztuki
Warsztaty rodzinne towarzyszące 7 edycji Festiwalu Plakatu i Typografii Plaster. Na kilku wysta-
wach zobaczymy prace ukraińskich artystów. Uczestnicy będą mieli okazję posłuchać ciekawostek 
dotyczących wystawy, a także wziąć udział w kaligraficznych eksperymentach i rysunkowo-projek-
towych zabawach. Dla dzieci w wieku: 5-8 wraz z opiekunami (28.05), 7-12 wraz z opiekunami 
(29.05.). Wstęp: 7 zł za osobę. Zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub tel. 56 610-97-16

Zmysłoteka 
Zajęcia dla dzieci w wieku 2-4 lat wraz z opiekunami. Grupa 1 godz. 16.00-17.00, grupa 2 godz. 
17.15-18.15
•  4.05. (środa) Dżungla - Skrzeki, krzyki, świergotanie! Dziób tukana, liście palmy, gibon wisi na 

lianie. Dzidy, łuki, strzały i szamańskie rytuały.
•  11.05. (środa) Roślinka - Kiełkujemy powolutku. Z małych nasion początek zieleni wróżymy. 

Kwietne wianki pleciemy, źdźbła w zębach nam trzeszczą, bukiety w świat wnosimy.
•  18.05. (środa) Akwarium - Pluskamy wodą na wszystkie strony! Zamykamy wieloryba w dło-

niach, gościmy kraby, glony i trzciny. Gonimy złote rybki łodzią z łupinki.
•  25.05. (środa) Ruch - Wirowanie, zgniatanie, prószenie, wyciskanie. Artystyczne skoki, biegi 

i tupoty. Dzięki skrzydłom będą to wysokie artystyczne loty.
Zajęcia odbywają się w stałych grupach warsztatowych. Istnieje możliwość dołączenia na spo-
tkania. Kontakt: labsen@csw.torun.pl

Kosze edukacyjne 
Familijne spacery po wystawach. Kosze wypełnione są kartami z zadaniami, kolorowankami 
i propozycjami działań związanych m.in. z aktualnymi wystawami oraz zawierają zestaw mate-
riałów plastycznych przydatnych w zabawie. W każdym z koszu znajduje się także koc, dzięki 
któremu wizyta w CSW nabierze charakteru rodzinnego pikniku ze sztuką. 

Wydarzenia:
Seryjni Poeci, 4.05. (środa), godz. 19.00 
Promowane książki: Tomasz Bąk, Beep Generation, Adam Kaczanowski, Co jest nie tak z tymi 
ludźmi. Prowadzenie: Szymon Szwarc. Adam Kaczanowski (ur. 1976), raczej pisarz, trochę per-
former. Ostatnio opublikował powieść Topless oraz zbiór wierszy Happy End. Tomasz Bąk (ur. 
1991) – poeta, autor książki poetyckiej. Laureat Nagrody Poetyckiej SILESIUS 2012 w kategorii 
debiut. Organizatorzy: WBPiCAK, CSW Toruń, Stowarzyszenia Kulturalno-Artystyczne Megafon
Bezpłatne oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach
5.05. (czwartek), godz. 16.30
Interdyscyplinarna konferencja Art next to Fashion, 10-11.05., od godz. 11.00
Organizatorzy: prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, Mateusz Kozieradzki, Szymon Owsiański,
Projektowanie odzieży, od zawsze traktowane jako forma rzemiosła artystycznego, teraz staje 
w pierwszym szeregu obok malarstwa, rzeźby, architektury czy performance. Dopiero współcze-
śnie zauważa się jej ścisły związek ze sztuką. Zjawisko to staje się przedmiotem badań nauko-
wych, opracowań, wystaw i konferencji.
Art next to Fashion: Spotkanie z Katarzyną Konieczką, 10.05. (wtorek), godz. 18.00
Jedna z najciekawszych projektantek młodego pokolenia, absolwentka Międzynarodowej Szkoły 
Kostiumografii i Projektowania Ubioru, laureatka wielu konkursów. Stworzyła awangardowe kre-
acje dla takich postaci showbiznesu, jak Lady Gaga, Madonna, Jennifer Lopez, Cocorosie czy Am-
ber Rose, współpracowała z Nickiem Knightem i Davidem Lachapelle, a sesje zdjęciowe z udzia-
łem jej projektów publikowane były m.in. w „I-D”, „Vogue Italia” czy „Vogue Netherlands”.  
Do jej polskich klientek należy także Doda i Justyna Steczkowska. 

Noc Muzeów w CSW, 14.05. (sobota), godz. 16.00-1.00 
•  godz. 16.00-21.00 Magazyn Sztuki- rodzinne działania twórcze dotyczące instalacji Jarosła-

wa Kozłowskiego „Rozmównica” (z kolekcji CSW) oraz innych prac artysty. Wstęp bezpłatny;  
bez zapisów, dla dzieci wraz z opiekunami

•  godz. 16.00-24.00 Księgarnia – rabaty: 15 % przy zakupie 1 książki, 30 % przy zakupie 2.

•  godz. 18.00-22.00 Czytelnia – Specjalne wydanie Bajek z Rzutnika - Latające Maszyny 
•  godz. 18.00-19.00 oprowadzanie kuratorskie po wystawie Raport
•  godz. 18.30-20.30 koncert Janka Gębali (parter)
•  godz. 19.00-20.30 oprowadzanie kuratorskie po wystawie Czyste wody z udziałem artystów
•  godz. 21.00-22.30 Set DJ Funktion (parter)
•  godz. 21.00-21.30 Pokaz mody z udziałem modelek w przygotowanych specjalnie na tę okazję 

strojach autorstwa Karola Miętkiewicza do muzyki na żywo (DJ Funktion).
•  godz. 21.30-22.00 niecka – oprowadzanie kuratorskie po wystawie Art next to Fashion.
Kino: 
•  godz. 16.00 Modelka, (2016) 1 godz. 45 min..
•  godz. 18.00 Political Dress (2011), 1 godz. 3 min.
•  godz. 20.00 El Clan, (2015) 1 godz. 50 min.
•  godz. 22.00 Modelka, (2016) 1 godz. 45 min. 
•  godz. 22.30-1.00 koncert jazzowy Jacka Bułatka – III piętro

Spacer Literacki po Bydgoskim Przedmieściu, 21.05. (sobota), godz. 12.00 
Położona w sąsiedztwie CSW dzielnica Bydgoskie Przedmieście była miejscem zamieszkania bar-
dzo znanych postaci. Mieszkali tu: Zbigniew Herbert, Roman Ingarden, Stanisław Przybyszewski, 
bywał Witkacy. Proponujemy spacer, zgodnie z tak wytyczoną mapą dzielnicy.
Spotkanie wokół książki Wojciecha Nowackiego „Odbicie”, 28.05. (sobota), godz. 12.00 
Eseje Wojciecha Nowickiego dotyczą uniwersalnego narzędzia, fotografii, która – bywa – zawo-
dzi albo z upływem czasu zmienia znaczenie, lecz przez to staje się bardziej dotkliwa. Jednak nie 
o samych obrazach tu mowa, ale i o bohaterach zdjęć, tych znanych i tych bezimiennych, a także 
o autorach, artystach, rzemieślnikach, dokumentalistach.

Centrum Sztuki Filmowej
Filmy:
Łowcy miodu, reż. Krystian Matysek, Polska, 2016 Dokument ukazujący życie pszczół i przedsta-
wiający niebezpieczeństwa, jakie grożą cywilizacji z powodu masowego ginięcia rodzin pszczelich. 
Pasolini, reż. Abel Ferrara, Belgia/Francja/Włochy, 2014 Ostatnie dni z życia włoskiego scenarzy-
sty i reżysera Piera Paolo Pasoliniego. 
Bulwar, reż. Dito Montiel, USA, 2014 Dojrzałe, żyjące obok siebie małżeństwo zostanie wystawio-
ne na wielką próbę, gdy mężczyzna pozna prostytuującego się chłopaka. 
Political Dress, reż. Judyta Fibiger, Polska, 2011 Dokument ukazuje doświadczenia ludzi, którzy 
zmienili oblicze mody. W filmie wypowiadają się m. in. Andrzej Wajda, fotograf Tadeusz Rolke, pro-
jektantka Barbara Hoff, pisarz Janusz Głowacki, muzyk Tomek Lipiński, czy malarz Wilhelm Sasnal. 
Film pokazuje różne etapy PRL-u i zmiany w postrzeganiu mody.
Z daleka, reż. Lorenzo Vigas, Wenezuela, 2015 Armando to bogaty mężczyzna w średnim wieku, 
który wabi do swojego domu młodych mężczyzn, oferując im pieniądze. Nie chce ich dotykać, a je-
dynie oglądać ze ściśle określonej odległości. Śledzi także podstarzałego biznesmena, z którym 
wydaje się go łączyć traumatyczna przeszłość.
Modelka, Mads Matthiesen, Dania/Polska 2016 Początkująca modelka wiąże się ze znanym foto-
grafem. Oboje odkrywają, że miłość ma mroczne oblicze. 
El Clan, reż. Pablo Trapero, Argentyna/Hiszpania 2015 Dzielnicą San Isidro rządzi bezwzględny 
ojciec Arquímedes. Parają się porwaniami oraz zabójstwami. 
Opowieść o miłości i mroku, reż. Natalie Portman, Izrael, 2015 Autobiografia opowiadająca o dzie-
ciństwie wybitnego pisarza Amosa Oza. 

Weekend z Millennium Docs Against Gravity 20-22.05.
Ukraińscy szeryfowie, reż. Roman Bondarchuk, Niemcy/Ukraina/Łotwa 2015 W Starej Zburiewce 
na południu Ukrainy działa duet szeryfów o bystrym oku. Wiktor i Wołodia mają za zadanie zniwe-
lować stopę przestępczości.
Sonita, reż. Rokhsareh Ghaemmaghami, Iran/Niemcy/Szwajcaria 2015 Sonita to młoda i utalen-
towana afgańska raperka. Jednak jej rodzina zaplanowała dla niej inną przyszłość. W wieku 10 lat 
po raz pierwszy stała się przedmiotem transakcji małżeńskiej.
Pod opieką wiecznego słońca, reż. Vitali Mansky, Czechy/Niemcy/Rosja/Korea Północna/Rosja, 
2015 Północna Korea to według koreańskiej propagandy najszczęśliwszy kraj na świecie. Film po-
kazuje życie przeciętnej koreańskiej rodziny i mechanizm tamtejszej indoktrynacji. 
Facebookistan, reż. Jakob Gottschau, Dania/Finlandia, 2015 Prawie 1,4 miliarda ludzi korzysta 
dziś z Facebooka i dobrowolnie dzieli się w sieci prywatnymi danymi. Facebook chce, byśmy ujaw-
nili swoje oblicze, ale czy sam pokazuje prawdziwą twarz? 
Don Juan, reż. Jerzy Śladkowski, Finlandia/Szwecja 2015 22-letni Oleg, student ekonomii, ma ob-
jawy zespołu Aspergera. Matka chce go wyrwać z życiowego letargu, otworzyć na świat, a przede 
wszystkim znaleźć mu dziewczynę. 
Szwedzka teoria miłości, Eric Gandini, 2015 Filmowe spojrzenie na dzisiejszą Szwecję i wielowy-
miarowe konsekwencje wprowadzenia w niej wizji świata wolnych, równych ludzi, pozbawionych 
więzów zależności ekonomicznej.

Kino Dla Seniora:
Rozmowy o Kinie, 17.05 (wtorek), godz. 12.00 film Debiutanci + spotkanie z Dariuszem Brzostkiem

GALERIA SZTUKI WOZOWNIA
ul. Rabiańska 20, wejście do sal wystawowych 
od ul. Ducha Św. 6, tel. 56 622-63-39, www.wozownia.pl

Sebastian Kłosowski - Bez ujścia/Without issue, do 3.05.
Justyna Olszewska - Autotomia (wideo + obiekt, 2016), do 3.05.
Laboratorium sztuki 2016. Artysta jako podróżnik: Michał Smandek- Słońce Ziemi zgasło, 
do 3.05.
Małgorzata Dawidek - Bodygraphy, do 8.05.

VII Ogólnopolska Wystawa Rysunku Studenckiego Rysować – 
Naturalnie! 13.05. (piątek), godz. 18.00, do 26.06.
„W ogrodzie Bernardyńskim. Rysują. Pokazuję cienie na ścieżkach jako rysunek natury” (Ferdy-
nand Ruszczyc „Dziennik Cz. II Wilno str. 76). „Powyższy cytat zaczerpnięty z „Dziennika” Ferdy-
nanda Ruszczyca przenosi nas do początków historii Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie 
Stefana Batorego w Wilnie. Okazja ku temu jest wyjątkowa, bowiem VII edycja Ogólnopolskiej 
Wystawy Rysunku Studenckiego została włączona w cykl obchodów 70-lecia Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika i jego Wydziału Sztuk Pięknych (…) ”. (prof. Bogdan Chmielewski). Cytat z dzien-
nika Ferdynanda Ruszczyca stał się również inspiracją do rozwinięcia tytułu wystawy Rysować 
– Naturalnie!, bowiem hasłem przewodnim w tym roku jest słowo „natura” wraz z jego synoni-
mami. Jak co roku, zaproszono do udziału studentów dwóch ostatnich lat i absolwentów uczelni 
artystycznych w Polsce. W tej edycji za jeden z celów organizatorzy postawili sobie umiędzynaro-
dowienie wystawy i otwarcie na kraje z Europy Wschodniej. Wystawie głównej w Wozowni będzie 
towarzyszyć wystawa doktorantów prezentowana w Galerii Wydziału Matematyki i Informatyki 
UMK, a także wystawa Mateusza Grymka, uczestnika poprzedniej edycji studenta z ASP w Krako-
wie w Galerii Zakładu Rysunku 9,39.

Galeria czynna: wtorek, godz. 12.00-20.00 – wstęp wolny, środa-piątek, godz. 11.00-18.00
sobota, godz. 12.00-18.00, niedziela, godz. 12.00-18.00 – wstęp wolny
Bilety: 5 zł, ulgowy 3 zł, grupowy (5-15 osób) 15 zł, wtorek, niedziela - wstęp wolny

Edukacja / Imprezy 
Architektura w Wozowni: Grzegorz Piątek – wykład, 9.05. (poniedziałek), godz. 17.00
Grzegorz Piątek, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (2006), krytyk 
architektury, kurator wystaw i projektów artystycznych, autor wielu artykułów o architekturze, 
designie i mieście oraz tekstów w książkach i katalogach. Współkurator wystawy „Hotel Polonia. 
The Afterlife of Buildings” na XI Biennale Architektury w Wenecji (z Jarosławem Trybusiem, 2008) 
nagrodzonej Złotym Lwem za najlepszą ekspozycję narodową. Wstęp wolny
Projekt Dla… : Lubomira Trojan „Dizajn u źródeł”, 2.06. (czwartek), godz. 18.00 
Projektant vs rzemieślnik, czy twórca ludowy… Dwa pozornie odległe światy, funkcjonujące rów-
nolegle we współczesnym społeczeństwie. Często nierozumiejące swoich wyborów i wartości. 
Lecz gdy ich drogi przetną się, mają sobie wiele do zaoferowania. Zamek Cieszyn – centrum di-
zajnu i przedsiębiorczości, które od 11 lat działa na polsko-czeskim pograniczu, w regionie o bo-
gatych tradycjach rzemieślniczych, stara się je eksplorować i odczytywać na nowo. Wstęp wolny
Sztuka Prostoty Szuka - warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży
Zajęcia swoją treścią nawiązują do aktualnych wystaw. Spotkania dzielą się na dwie części – 
teoretyczną oraz praktyczną (warsztatową). Zajęcia adresowane są do grup zorganizowanych, 
jak i osób indywidualnych. Wstęp na podstawie biletu do galerii. Zgłoszenia: tel. 56 622-63-39,  
791-358-555 (kontakt: Kamila Krzanik-Dworanowska, Kazimierz Napiórkowski). Warsztaty  
„Jak rysować?”, będą skierowane do różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży i studentów.

GALERIA I OŚRODEK PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA
Rynek Nowomiejski 17, tel. 56 622-75-34
www.galeriadziecka-eduart.pl

Patataj, patataj…, do 4.05. 
Swoje przedstawienia koni prezentują dzieci i młodzież m.in. z Austrii, Bułgarii, Kazachstanu, 
Serbii, Rumunii i Słowacji.

Rzeźby uczniów szkoły sztuk pięknych w Sofii, 12.05.-14.06.
Prezentację prac rzeźbiarskich uczniów współpracującej od lat z Galerią Szkoły Sztuk Pięknych 
im. Ilji Petrova w Sofii zorganizowano wspólnie z Bułgarskim Instytutem Kultury w Warszawie.

Prace uczniów Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łomży
13.05.-14.06
Kolejna z cyklu wystaw prezentujących działalność ponadgimnazjalnych szkół plastycznych 
w naszym kraju. Liceum Plastyczne w Łomży mimo, że jest stosunkowo młodą, istniejącą  



od dwudziestu lat placówką, swoim poziomem, licznymi osiągnięciami na stałe wpisała się 
w system kształcenia plastycznego w naszym kraju.

galeria czynna: poniedziałek – piątek, godz. 8.00-18.00, sobota, godz. 10.00-14.00

Filia przy ul. Kościuszki 41/47
Prace Dzieci z Estonii, do 4.05. 
Pochodzące ze zbiorów własnych Galerii prace malarskie, rysunki i grafiki dzieci z Tallina, Tartu, 
Narvy i Parnu. Większość prac wybranych na ekspozycję została pozyskana dzięki organizowane-
mu przez Galerię międzynarodowemu konkursowi „Zawsze zielono, zawsze niebiesko”, którego 
wiodącym tematem były podróże.

Wklęsłodruki, 9.05.-8.06.
Wystawa pochodzących ze zbiorów własnych Galerii prac graficznych – akwafort, akwatint, mez-
zotint i suchorytów jest niejako zapowiedzią tegorocznej wystawy pokonkursowej Międzynarodo-
wego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży.

filia czynna: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00

MAŁA GALERIA FOTOGRAFII ZPAF
ul. Różana 1, www.zpaf-okp.pl

Alternatywa, cały maj
Autorzy: Raimo Lielbriedis i Maris Locmelis z Łotwy. Wystawa jest wpisana w jeden z czterech bloków 
tematycznych Małej Galerii Fotografii ZPAF „Światłoczuła historia”, odnoszącego się do zagadnień 
związanych z szeroko rozumianą historią fotografii, jej technik i idei rejestracji.
Autor Raimo Lielbriedis tak mówi o swoich pracach: „ Odbitki wykonane ze szlachetnego metalu 
są nie tylko historią. Ta technologia łączy fotografię z graficznymi odbitkami za pomocą koncepcji 
i formy wizualnej. Przedstawiane fotografie są wykonane w różnych wariantach z wykorzystaniem 
metali szlachetnych”. Obecnie Raimo Lielbriedis jest wykładowcą Wyższej Szkoły Artystycznej 
imienia Janisa Rozentalsa w Rydze (Łotwa). Maris Locmelis prezentuje prace wykonane w technice 
mokrego kolodionu. Proces ten wymaga pokrycia płyty materiałem fotograficznym, następnie jej 
uczulenia optycznego, naświetlenia, wywołania i utrwalenia w czasie nie przekraczającym 15 minut. 
W ten sposów każda fotografia wykonywana jest tylko w jednym egzemplarzu. Maris Locmelis jest 
absolwentem London College of Fashion I University of the Arts London. Pracował jako fotoreporter

GALERIA DOM PLASTYKA ZPAP, ul. Ducha Świętego 6 
Leszek Warmbier – Wewnętrzna konieczność, do 7,05. 
Wewnętrzną konieczność uprawiania twórczości artystycznej sam autor przedstawia na szerszym 
tle fascynacji i motywacji swego życia i pracy w Skłudzewie. 
Galeria czynna od poniedziałku do soboty w godz. 12.00 – 17.00

GALERIA NAD WISŁĄ, ul. Przybyszewskiego 6

Janek Wiejacki - Rysunki ponure, 3.05. (wtorek), godz. 17.00, do 10.05.
Vojislav Radovanovic - obiekty, 20.05. (piątek), godz. 16.00, do 12.06.
W ramach międzynarodowego projektu - V Interdyscyplinarne Spotkania „Giartino” - efemeryczne 
działania i obiekty w przestrzeni otwartej
Zakład Plastyki Intermedialnej UMK, ul. Mickiewicza 121

GALERIA MIŁOŚĆ, ul. Mostowa 7/2a, www.galeriamilosc.pl

Katarzyna Malejka. Wada ukryta, do 29.05.
Wystawa pozostaje rodzajem ćwiczenia (z)niepewności rozgrywającym się w danym miejscu – ga-
lerii i zawierającym konkretne obiekty (instalacja, fotografia). Intuicyjna idea artystki o psycho-
fizycznym konflikcie jednostki z rzeczywistością przybiera formę poszukiwania doświadczania. 
Tytułowa „wada ukryta” odnosi się do lęku i niemocy wynikającej z uwikłania w obszary, w których 
na co dzień funkcjonujemy (społeczne, kulturowe, polityczne). W przestrzeni wystawy powstaje 
pęcherz – izolatorium – będący miejscem nawiązującym do mobilnej izolatki medycznej, prze-
znaczonej do odizolowania, obserwacji i w konsekwencji leczenia osób stanowiących zagrożenie. 
Przezroczyste pomieszczenie o zdeformowanej – zwiotczałej – formie, pozostaje puste. Ten fakt 
nie pozbawia go jednak właściwości kontrolnej, rozpatrywanej tutaj przez pryzmat mechanizmów 
związanych z medykalizacją.
Organizator: FundacjaYouHaveIt

Wystawa czynna w każdy poniedziałek w godz. 13.00-19.00 lub po telefonicznym umówieniu 

GALERIA RUSZ
Billboard przy Szosie Chełmińskiej i Bulwarze Sztuki 
przy CSW, tel. 604-967-852, www.galeriarusz.art.pl

Galeria Rusz to grupa artystyczna (w składzie Joanna Górska i Rafał Góralski), która od 16 lat 
zajmuje się sztuką, którą można by uznać za artystyczną, alternatywną reklamę. Grupa wykorzy-
stuje bilbordy, by „reklamować” wolne myślenie wśród szerokich rzesz społeczeństwa.

GALERIA FORUM , ul. Sienkiewicza 30/32
tel. 668-129-484, www.galeria- forum.umk.pl

Kolekcja Forum Malarstwa Polskiego, do 13.05.
10 lat Galerii Forum Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Galeria powstała w 2006 roku w dwu po-
mieszczeniach piwnicznych głównego budynku Wydziału. Inicjatorem powołania Galerii był prof. 
Kazimierz Rochecki. Nazwa nawiązuje do tych prestiżowych ogólnopolskich spotkań artystycz-
nych odbywających się w latach 1998-2010 w Bieszczadach, połączonych z wystawami prezen-
towanymi w 40 galeriach w całej Polsce oraz sympozjami i konferencjami.
Aneks: Antresola - Pracownia Witrażu „Leśne ślady wiary” – wystawa poplenerowa, do 13.05.
Plener przeprowadzony w Bieszczadach został zorganizowany przez Fundację Malarstwa Pol-
skiego. Uczestnikami pleneru byli studenci i absolwenci szkół artystycznych z Rzeszowa, Krako-
wa i Torunia. Inspiracją do powstałych prac były bieszczadzkie kapliczki.

Galeria czynna codziennie oprócz niedziel i dni świątecznych w godz. 8.00-20.00

AKADEMICKA PRZESTRZEŃ SZTUKI – U TEOLOGÓW
Wydział Teologiczny UMK, ul. Gagarina 37

Promesa, do 31.05.
Uczestnicy: Piotr Błażejewski, Zofia Dąbrowska, Małgorzata Davidiuk, Łukasz Gil, Adam Gra-
bowski, Wojciech Kapelański, Stanisław Kośmiński, Jolanta Nitka - Nikt, Zdzisław Nitka, Kazi-
mierz Rochecki, Mirosława Rochecka, Krystyna Szalewska, Marek Szary, Iga Święcicka, Elżbieta 
Wasyłyk, Maciej Wierzbicki. Ideą wystawy jest artystyczna refleksja nad aktem wiary i inicjacji 
chrześcijańskiej, jakim jest przyjęcie chrztu świętego. Wystawa odnosi się jednocześnie do oko-
liczności jubileuszu chrześcijaństwa polskiego narodu – 1050 rocznicy Chrztu Polski.
Galeria czynna codziennie oprócz niedziel i dni świątecznych w godz. od 8.00-20.00

GALERIA WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI UMK
ul. Chopina 12/18

Andrzej Kałucki - Alchemia szkła, 17.05. (wtorek), godz. 17.00, do 4.06.
Andrzej Kałucki - urodził się w 1957 r. w Krapkowicach (woj. opolskie). Dyplom z zakresu grafiki 
zrealizował w 1985 roku w pracowni wypukłodruku prof. Ryszarda Krzywki. W 2008 r. uzyskał 
stopień doktora habilitowanego. Prowadzi Pracownie Witrażu na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. 
Wykonuje obiekty, reliefy, formy szklane metodą szkła hutniczego i termoformowanego (fusing), 
stosując różne barwniki i metody rozciągania i formowania szkła, łącząc szkło z reliefami pa-
pierowymi, płytami graficznymi, metalem. Zrealizował wiele projektów i witraży w architekturze 
sakralnej: w Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Wilkówie, Drążdrzewie i Toruniu. Wykonał konser-
wację i rekonstrukcję witraży w Bydgoszczy, Olsztynie i Londynie.

Galeria czynna codziennie oprócz niedziel i dni świątecznych w godz. od 8.00 do 20.00

GALERIA PRO ARTE, ul. Chełmińska 5, tel. 603-116-405

Artysta, który rozsławił Toruń - Jacek Yerka, do 10.05.
Artysta urodzony w 1952 r. w Toruniu, wychował się w „domu sztuki” - rodzice byli znanymi 
grafikami, on także jest absolwentem UMK. Jest znany i ceniony przez koneserów sztuki na ca-
łym świecie. Jest wybitnym twórcą realizmu fantastycznego, co potwierdza zdobycie przez niego 
prestiżowej nagrody World Fantasy Award, o którą ubiegało się 300 twórców uprawiających ten 
gatunek sztuki. Artysta jest szczególnie ceniony w Stanach Zjednoczonych, gdzie wydano dwa 
albumy poświęcone jego twórczości. W twórczości torunianina często można zobaczyć motywy 
z rodzinnego miasta lub prace poświęcone w całości grodowi Kopernika.
Miejsce: foyer Hotelu Filmar, ul. Grudziądzka 37/45

(Wystawy w Galerii Muz i Fotogalerii w dziale Domy Kultury – Dom Muz; Galerii 011 
i Galerii Dworzec Zachodni w dziale Centra Kultury – Od Nowa) 

TT

TEATR IM. WILAMA HORZYCY
pl. Teatralny 1, tel. 56 622-55-97, www.teatr.torun.pl

Duża Scena
„Noc w Kosmosie”, reż. Łukasz Czuj, 1.05. (niedziela), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 22 zł
„Krzyżacy”, reż. Michał Kotański, 6-8.05. (piątek-niedziela), godz. 18.00 
Bilety: 30 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 22 zł
„Nieskończona historia”, reż. Małgorzata Warsicka, 13-14.05. (piątek-sobota), godz. 19.00
Bilety: 25 zł, ulgowy 18 zł, szkolny 16 zł

Scena Na Zapleczu
„Cyber Cyrano”, reż. Ula Kijak Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł
10-11.05. (wtorek-środa), godz. 11.00, 18.00, 12.05. (czwartek), godz. 11.00 
„Bramy raju”, reż. Krzysztof Rekowski Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł
20.05. (piątek), godz. 19.00, 23.05. (poniedziałek), godz. 17.00

Foyer
„Pięć róż dla Jennifer”, reż. Maria Spiss Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł
10-11.05. (wtorek-środa), godz. 18.00, 15.05. (niedziela), godz. 18.00

Wydarzenia:

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt
22.05. (niedziela)
•  godz. 19.00, CKK Jordanki: Schaubühne am Lehniner Platz (Berlin/Niemcy), Henrik Ibsen „Wróg 

Ludu”, reż. Thomas Ostermeier
23.05. (poniedziałek)
•  godz. 17.00, Teatr Horzycy: Teatr im. Wilama Horzycy (Toruń/Polska), Jerzy Andrzejewski „Bramy 

raju”, reż. Krzysztof Rekowski
•  godz. 19.30 Olimpijczyk: Rimini Protokoll (Berlin/Niemcy), Helgard Haug, Daniel Wetzel „Mein 

kampf” na podstawie Adolfa Hitlera, reż. Helgard Haug, Daniel Wetzel
24.05. (wtorek)
•  godz. 18.00 CKK Jordanki: De Warme Winkel (Utrecht/Holandia) „Gawriło Princip”, reż. De Warme 

Winkel/Marien Jongewaard
•  godz. 20.30 Teatr Horzycy: STAN (Antwerpia/Belgia), Antoni Czechow „Wiśniowy sad”, reż. zespół 

STAN
25.05. (środa)
•  godz. 19.00 Od Nowa: Theater Mitu (Nowy Jork/USA), Rubén Polendo, „Juárez: Mitologia dokumen-

talna”, reż. Rubén Polendo
26.05. (czwartek)
•  godz. 16.00 Olimpijczyk: Teatr Modrzejewskiej (Legnica/Polska), Adolf Nowaczyński „Car Samo-

zwaniec czyli polskie na Moskwie gody”, reż. Jacek Głomb
•  godz. 19.00 CKK Jordanki: Narodowy Teatr Dramatyczny/Teatr Miejski /Cankarjev Dom (Lublana/

Słowenia), Homer „Iliada”, reż. Jernej Lorenci
27.05. (piątek)
•  godz. 17.30 Od Nowa: (Santiago/Chile) Roberto Farías, Pablo Larraín „Dostęp”, reż. Pablo Larraín. 

28.05. o godz. 12.00, CKK Jordanki film „Klub” (El Club) Pablo Larraína
•  godz. 19.30 Teatr Horzycy: Teatr Miejski (Rejkiawik/Islandia), Anton Czechow „Mewa”, reż. Yana 

Ross
•  28 i 29.05. (sobota i niedziela), godz. 18.00 CKK Jordanki: Peeping Tom (Holandia/Belgia) „Ojciec”, 

reż. Franck Chartier

Szumy w kulisach:  Czytanie. Reportaż, 9.05. (pon.), godz. 19.00 
Czytają: Maciej Raniszewski i Paweł Tchórzelski. Fragment książki Małgorzaty Rejmer „Bukareszt. 
Kurz i krew” (Wydawnictwo Czarne, 2013)
Wstęp wolny. Bezpłatne wejściówki do odbioru od 4.05. w Biurze Obsługi Widzów oraz w Kawiarni 
Wejściówka (Plac Teatralny 1) Miejsce: Kawiarnia Wejściówka

TEATR BAJ POMORSKI, ul. Piernikarska 9, tel. 56 652-20-29
www.bajpomorski.art.pl

„Szewczyk Dratewka”, 3.05. (wtorek), godz. 12.00 Bilety: 16 zł 
„Przytulaki” Bilety: 14 zł
4.05. (środa), godz. 10.00, 11.30, 5.05. (czwartek), godz. 9.30
„Pinokio” Bilety: 16 zł
6.05. (piątek) 9.30, 12.00, 7.05. (sobota), godz. 12.00

„W Dolinie Muminków” Bilety: 16 zł
10-12.05. (wtorek-czwartek), godz. 9.30, 12.00
„Czerwony Kapturek” Bilety: 15 zł, w niedzielę 16 zł
13.05. (piątek), godz. 9.30, 12.00, 15.05. (niedziela), godz. 12.00
„Dudi bez piórka” Bilety: 16 zł
17-18.05. (wtorek-środa), godz. 9.30, 12.00
„Makbet” Bilety: 20 zł, 21.05. spektakl w ramach akcji „bilet za 400 groszy”: 4 zł
20.05. (piątek), godz. 11.00, 21.05. (sobota), godz. 18.00, 23.05. (poniedziałek), godz. 11.00
„Historia Calineczki” Bilety: 15 zł, w niedzielę 16 zł
22.05. (niedziela), godz. 12.00, 24-25.05. (wtorek-środa), godz. 9.30, 12.00

KUJAWSKO-POMORSKI IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY
ul. Żeglarska 8, tel. 512-982-813
www.teatrmuzyczny.torun.pl

Atramentowa – koncert Stanisławy Celińskiej
2.05. (poniedziałek), godz. 19.00
Koncert Stanisławy Celińskiej z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko. Jedną z naj-
bardziej uznanych polskich aktorek zobaczymy w roli interpretatorki piosenki literackiej. Kon-
cert promuje jej najnowszą płytę – Atramentowa. Usłyszymy utwory przygotowane specjalnie 
dla artystki przez uznanych autorów. Teksty do kompozycji Macieja Muraszko napisali Woj-
ciech Młynarski, Muniek Staszczyk, Dorota Czupkiewicz, i Marcin Sosnowski. Ponadto Murasz-
ko, na nowo zaaranżował kilka ulubionych utworów Celińskiej.
Miejsce: Sala Koncertowa CKK Jordanki. Bilety: 90 zł (sektor II), 80 zł (sektor I), 70 zł (sektor III)

„Open Chopin” 4.05. (środa), godz. 10.00
Bilety: 25 zł, 20 zł ulgowy, 15 zł szkolny dla grup powyżej 20 osób.
„Hemar. Marchewka – próba generalizacji”, 9-10.05 (poniedziałek-wtorek), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

Noc Muzeów, 14.05. (sobota), godz. 19.00-24.00
Zapraszamy nie tylko do zwiedzenia Pałacu Dąmbskich, ale też na wystawę prac Kazimierza 
Kalkowskiego, fragmenty prób do spektakli „Jutro będzie za późno” i „Tajemnica Tomka Sawy-
era” oraz „Spotkanie z Piosenką Aktorską” - recital Pauliny Grochowskiej (godz. 22.00, bilety: 
10 zł)

„Jutro będzie za późno”
20.05. (piątek), godz. 19.00 – premiera, 21.05. (sobota), godz. 17.00* i 20.00*
22.05. (niedziela), godz. 19.00, 16.06. (poniedziałek), godz. 19.00 
Monodram inspirowany losami Wiery Gran – polskiej piosenkarki, aktorki kabaretowej i filmo-
wej. Piękna artystka, obdarzona matowym kontraltem wykonywała w warszawskich kabaretach 
piosenki o miłości. Do końca życia odpierała zarzuty, że wyjście z getta okupiła kolaboracją 
z gestapo. Pragnienie oczyszczenia się z pomówień przybrało u niej formę obsesji.
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy; 50 zł premiera, spektakle z * w ramach akcji Bilet za 400 gr – 4 zł

„Rosnę”  22.05. (niedziela), godz. 11.00 
Bilety: dziecko – 14 zł, opiekun – 20 zł, kolejny bilet dla opiekuna – 15 zł. Opiekunowie grup 
zorganizowanych wchodzą za darmo

Duety miłosne, 26.05. (czwartek), godz. 19.00
Koncert z okazji Dnia Matki. Anna Werecka, mezzosopranistka zafascynowana muzyką baro-
kową i Adam Rymarz, wokalista skupiony w najlepiej rozumianym nurcie muzyki rozrywkowej 
z jazzem i gospel włącznie, spotkają się w muzycznych duetach, w których muzyczne pasje 
przenikają się ze sobą tworząc nową, intrygującą jakość. Brak stylistycznych uprzedzeń i od-
waga w poszukiwaniu nowych rozwiązań to motyw przewodni projektu, w którym jazz i klasyka 
idealnie ze sobą współgrają. Bilety: 25 zł

TEATR IMPRESARYJNY AFISZ
www.teatrafisz.pl

Miłość po włosku - spektakl kabaretowy, 8.05. (niedziela), godz. 17.00
Bilety: 28 zł, grupowy (od 9 osób) 18 zł 
Rezerwacje: interticket.pl, 56 690-43-47, 513-020-033
Miejsce: Hotel Bulwar, Bulwar Filadelfijski 18

TEATRY



D
DOM MUZ, ul. Podmurna 1/3
tel. 56 621-05-81, www.dommuz.pl

Galeria Muz
Z archiwum Zakładu Kształcenia Artystycznego - Studia rysunkowe, do 8.05.
Zakład Kształcenia Artystycznego wchodzi w skład Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa 
UMK.  Kształci przyszłych konserwatorów dzieł sztuki. Ćwiczenia rysunkowe prowadzą dr Ewa Biń-
czyk, prof. Mirosława Rochecka, prof. Jacek Gramatyka i prof. Michał Träger (kierownik zakładu).
Malarstwo Justyny Rebelki-Czapiewskiej - Poza słowami, poza czasem 
13.05. (piątek), godz. 18.00, do 13.06.
Autorka w swojej twórczości obraca się w kręgu stałych problemów i zagadnień plastycznych: poszu-
kiwań symbolicznych w relacjach przestrzeni i koloru, zarówno w konwencji abstrakcji, jak i umownej, 
bliskiej surrealizmowi figuracji. Umiejętnie przeplatając wątki uniwersalne z osobistymi doświadcze-
niami, wpisuje się w nurt malarstwa na pograniczu tradycji i nowoczesności, opartego na dialogu 
z uznanymi i intrygującymi ją artystami sztuki współczesnej. Wystawa to przegląd wybranych prac 
malarskich, pochodzących z cykli realizowanych głównie w ciągu ostatnich lat: „Fazy księżyca - konfi-
guracje” i „Konstelacje”, ekspozycję uzupełnią prace z poprzedniej dekady z cyklu „Wnętrza”.

Fotogaleria
W przedsionkach Ciszy – fotografie Marcina Święcickiego, do 7.05.
Wystawa prezentuje życie wewnętrzne klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli – Roz-
wadowie.
Piękno wyspy Flores - fotografie Leonardusa Nyomana, 20.05. (piątek), godz. 17.00, do 4.06.
Flores należąca do Małych Wysp Sundajskich to miejsce niezwykłe, gdzie nie tylko można odnaleźć 
ślady hobbitów, spotkać warany, wspiąć się na liczne wulkany, czy zobaczyć magiczne jeziora Keli-
mutu. Jest to przede wszystkim wyspa, która odznacza się niesamowitymi kolorami tarasowych pól 
ryżowych i licznych zatok, ale przede wszystkim bogactwem kultury, tradycjami zachowanymi w cie-
niu wulkanów. Leonardus Nyoman, fotograf i przewodnik, założyciel Flores Exotic Tours, w swoich 
fotografiach próbuje ocalić tradycje i zwyczaje swojej wyspy. Skupia się na tradycyjnych wsiach. Foto-
grafuje ludzi i obrzędy, w których biorą udział. Wystawa w ramach Dni Indonezji.
Na wystawy wstęp wolny

Cień w cień – rodzinne warsztaty teatralne, 14.05. (sobota), godz. 10.00
Przygoda ze światłem. Poznamy różne lampy i będziemy eksperymentować z proporcjami światła, 
przemieniając dzieci w olbrzymów – a dorosłych w małe skrzaty. Na uczestników czekać będą również 
drobne upominki. Warsztaty w ramach Toruńskich Dni Rodziny. Rezerwacja miejsc: podmurna@dom-
muz.pl. Współorganizator: Fundacja Nadzieja dla rodzin. Wstęp: 10 zł

Freygish Orkiestra. 18.05. (środa), godz. 19.00
Zespół wyłonił się z Miniorkiestry, toruńskiej kapeli klezmerskiej po zawieszeniu jej działalności. 
Część jej byłych członków utworzyła formację, w której kontynuują przygodę z muzyką klezmerską, 
ulegając wpływom bałkańskim i zagłębiając się coraz bardziej w klimaty muzyki greckiej. Wśród ele-
mentów wiążących nurt klezmerski z muzyką grecką są podobne skale muzyczne, w szczególności 
orientalna w swym charakterze skala freygish, obecna też w hiszpańskim flamenco, w którym zdo-
bywał muzyczne doświadczenie jeden z członków zespołu. Stąd nazwa — Freygish Orkiestra. Na 
koncercie Freygish Orkiestra chce zaskoczyć słuchaczy nieznanymi polskiej publiczności piosenkami 
greckimi i yiddish. Wstęp: 10 zł

Kawa z niebem – wieczór poetycko-muzyczny
29.05. (niedziela), godz. 19.00
Spotkanie autorskie z kapłanem i poetą ks. Markiem Chrzanowskim. Refleksji nad usłyszanymi wier-
szami towarzyszyć będą muzyczne aranżacje poezji. Ks. Marek wydał 9 tomików, a także płyt z wier-
szami w interpretacji znanych aktorów, m. in. Małgorzaty Kożuchowskiej, Pawła Królikowskiego, Anny 
Czartoryskiej, czy Olgi Frycz. Wstęp: 5 zł

Dni Indonezji
Dni Indonezji mają na celu przybliżenie mieszkańcom Torunia archipelagu wysp indonezyjskich oraz 
jego zróżnicowania kulturowo-społecznego. Swoje uczestnictwo w wydarzeniu zapowiedziała delega-
cja z Ambasady Republiki Indonezji oraz członkowie diaspory indonezyjskiej w Polsce i Indonezyjczy-
cy, którzy przyjadą do Torunia jako uczestnicy konferencji. Współorganizator: Fundacja Verda
III Konferencja Studiów Indonezjanistycznych:
20.05. (piątek)
•  godz. 11.00 konferencja
•  godz. 17.00 wernisaż wystawy „Piekno wyspy Flores” 
•  godz. 17.15 - Indonezja. Pokaz zdjęć oraz spotkanie przygotowane przez Ambasadę Indonezji w Pol-

sce połączone z występem taneczno-muzycznym. Po spotkaniu odbędą się warsztaty „Wywoływanie 
deszczu” i „Biżuteria tysięcy wysp”

DOMY KULTURY
•  godz. 19.00  „Indonezyjskie niebo” (tytuł roboczy) prezentacja Sebastiana Soberskiego 

i pokaz indonezyjskiego nieba
Wstęp wolny

Warsztaty „Woskiem pisane” (batik), 21.05. (sobota), godz. 11.00 

DOM MUZ, ul. Poznańska 52, tel. 56 664-49-12

Galeria na Podgórzu:
Z czym walczyłby współczesny Don Kichot?, do 14.05. 
Kontynuacja wystawy  pokonkursowej poświęconej  motywowi Don Kichota. Konkurs miał 
charakter ogólnopolski i upamiętniał  rocznicę śmierci Cervantesa (1616-2016). Organiza-
torzy: Gimnazjum i Liceum Akademickie przy współpracy Wydziału Sztuk Pięknych UMK.
Wstęp wolny

Obchody Święta Flagi - Flagi i proporce naszych domów
2.05. (poniedziałek), godz. 17.00
Zapraszamy do wspólnej zabawy oraz na warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy 
poznają  flagi innych krajów. Na warsztatach będzie można zaprojektować flagi lub propor-
ce dla swoich domów lub dla Domu Muz w różnych technikach plastycznych. Prowadząca: 
Joanna Łagan. Wstęp wolny

Warsztaty teatru studenckiego Status Quo
4.05. (środa), godz. 18.00
Zapraszamy na otwarte warsztaty, w czasie których będziemy pracować nad rozwijaniem 
podstawowych umiejętności gry aktorskiej – dykcji, improwizacji i dialogu scenicznego. 
Wstęp wolny

Zakochana Wiosna - Poranek teatralny w wykonaniu teatru Magma
7.05. (sobota), godz. 11.00
Wiolonczela Wiolusia i Flecik Fleoncjo grają razem w orkiestrze, ale z powodu kłótni rozsy-
pują się nutki ich wspólnej wiosennej piosenki. Muszą jakoś temu zaradzić i znaleźć klucz 
wiolinowy, jeżeli chcą kiedyś zagrać raz jeszcze razem w duecie. Pomagają im w tym dzieci 
wybrane z publiczności i przebrane za promyczki słoneczne, kotki i ptaszki. Po spektaklu na 
dzieci czekają warsztaty. Wstęp: 8 zł

Rodzinne warsztaty ceramiczne, 7.05. (sobota), godz. 11.00
Wstęp: 15 zł

Wokół sztuki: prezent dla mamy, 10.05. (wtorek), godz. 11.00
Zajęcia dla grupy dzieci niepełnosprawnych. Warsztaty tworzenia broszek z rożnych mate-
riałów plastycznych i pasmanteryjnych. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp: 8 zł 
(tylko dla grup zorganizowanych)

Tydzień Bibliotek: prezentacja albumu prac poświęconych motywowi Don Kichota 
toruńskiej artystki Haliny Kowalczyk, 12.05. (czwartek), godz. 18.00
Album wydany został w roku upamiętniającym czterechsetną  rocznicę śmierci Cervantesa 
(autora „Don Kichota”). Impreza organizowana we współpracy z Filią nr 4 Książnicy Koper-
nikańskiej. Prowadzące: Lidia Klimaszewska i Joanna Łagan. Wstęp wolny

Podróże małe i duże - Nepal, 14.05. (sobota), godz. 11.00
Tija Grebieniow opowie o państwie, które stało się miłością jej życia. Tija Grebieniow,  
architekt krajobrazu z wykształcenia, z pasji założycielka „Ej, odbudujmy Nepal”. Do Nepalu 
po raz pierwszy trafiła jeszcze przed rozpoczęciem studiów. Już po pierwszych dniach zako-
chała się z jego kolorach, zapachach, krajobrazach, górach, ale przede wszystkim ludziach.  
To głównie dla nich, nepalczyków, wracała w te same miejsca wielokrotnie. 25 kwietnia 
Nepal nawiedziło tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi. Dramat ten dotknął również przy-
jaciół Tiji. Ogromna potrzeba zapewnienia przyjaciołom dachu nad głową oraz ciepłych po-
siłków było niewinnym początkiem akcji pomocowe na całą Polskę.  Po spotkaniu odbędą 
się warsztaty. Wstęp wolny

Obchody Święta Rodziny 
W programie m.in.: inspirujące dyskusje na temat dobrej komunikacji, projektowanie kar-
tek-niezapominajek z życzliwymi słowami dla bliskich, tworzenie prezentów z okazji Dnia 
Matki i Dnia Ojca, gry i zabawy rodzinne. 
17.05. (wtorek), godz. 17.00
Dla wszystkich od 5 do 100 lat. Wstęp wolny
19.05. (czwartek), godz. 10.45
We współpracy z Filią nr 4 Książnicy Kopernikańskiej. Wstęp: 3 zł  (tylko dla grup zorgani-
zowanych), obowiązują zapisy.

Filcowe broszki i breloczki na Dzień Mamy, 
18.05 (środa) godz. 11:00 Wstęp: 3 zł

DOM MUZ
ul. Okólna 169, tel. (56) 654-84-56

Kartki dla mamy, 9.05. (poniedziałek), godz. 16.00
Warsztaty tworzenia kartek z okazji Dnia Matki w technice scrapbookingu. Wstęp wolny

Majowe korale, 18-24.05., godz. 10:00
Warsztaty, na których uczestnicy wykonają biżuterię dla swoich mam z okazji Dnia Matki. 
Dla grup zorganizowanych. Termin do ustalenia. Wstęp: 3 zł

Dzień Matki w świetlicy środowiskowej, 25.05. (środa), godz.16.00
W programie gry i zabawy integracyjne z mamami, wręczenie upominków i laurek oraz poczęstu-
nek. Wstęp wolny

Dzień Dziecka na Rudaku, 1.06. (środa), godz. 17.00
W programie spektakl teatralny dla dzieci pt. „Wymybaja”, zabawy z aktorami, gry ruchowe 
i plastyczne, animacje z kolorowa chustą oraz słodki poczęstunek. Wstęp wolny

Na tropie Muz
Projekt edukacyjny, którego celem jest wzbudzenie w dzieciach (10-13 lat) twórczej refleksji nad 
rolą sztuki w życiu człowieka pod pretekstem rozwiązywania detektywistycznej zagadki zniknię-
cia trzech Muz. 
6, 13, 20.05. (piątki), godz. 16.30 Muza muzyki
Uczestnicy przygotują parateatralny pokaz w formie gry miejskiej i rozwiążą detektywistyczną 
zagadkę, angażując do działań widzów. Prowadzący: Joanna Czajkowska-Zoń
9,16,23,30.05. (poniedziałki), godz. 16.00 X Muza
Uczestnicy przygotują parateatralny pokaz w formie gry miejskiej i rozwiążą detektywistyczną 
zagadkę, angażując do działań widzów. Prowadzący: Karolina Suchodolska
10,17, 24, 31.05. (wtorki), godz. 16.00 Muza teatru
Warsztaty, na których uczestnicy przygotują parateatralny pokaz w formie gry miejskiej i rozwią-
żą detektywistyczną zagadkę, angażując do działań widzów. Prowadzący: Magdalena Jasińska
Wstęp wolny

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Przedzamcze 11/15, tel. 56 622-14-77
www.mdktorun.pl

Wystawa Fotograficzna „Nie pali się”
5.05. (czwartek), godz. 17.00, do 22.05.
Uroczyste otwarcie wystawy, która stanowi fotoreportaż sportowych drużyn pożarniczych. Zapa-
lonych serdecznie zaprasza Grupa FotoCyfra. 

XXXI Konkurs „Wiersze, które lubimy”, 6.05. (piątek), godz. 18.00 
Finał konkursu recytatorskiego skierowanego do młodzieży gimnazjalnej. Każdy z finalistów  
zaprezentuje wiersz, który ma szczególne znaczenie w jego życiu. Przesłuchania konkursowe 
uświetni Koncert piosenek literackich oraz spektakl „Domysły rzeczywistości” w wykonaniu Sce-
ny Młodych Studio P. Konkursowi towarzyszy prezentacja publikacji literackich Księgarni TAK. 
Wstęp wolny

Spektakl teatralny „Cień”, 6.05. (piątek), godz. 19.30
Widowisko słowno- muzyczne Teatru R. Bezimienni, grupy SKA, inspirowane twórczością wybit-
nych poetów Tadeusza Różewicza oraz Włodzimierza Wysockiego. Wstęp wolny

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
12.05. (czwartek), godz. 17.00 
W ramach międzynarodowych obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektu-
alną zapraszamy na prezentacje artystyczne zespołów MDK. Wystąpi Grupa Z, TT Akro i Zespół 
Ceinat. Wydarzeniu towarzyszy wystawa plastyczna dzieci i młodzieży. Wstęp wolny

Premiera „Sen o szczęściu” - Scena Młodych Studio P 
14.05. (sobota), godz. 18.00
Muzyczny spektakl dotyka nieśmiertelnego tematu marzeń młodych ludzi, którzy tęsknią za wraż-
liwą miłością. Sceniczny obraz tworzą poetyckie refleksje współczesnych poetów oraz utwory 
Williama Szekspira sprzed czterystu lat. Problemy tęsknot, bólu i przebaczenia ukazano we mgle 
snu. Zespół istnieje w żywej inscenizacji ruchu i śpiewu, gra z młodzieńczym temperamentem. 

II Przegląd Teatrów  Szkolnych
18.05. (środa), godz. 10.00-14.00 
Przesłuchania finałowe amatorskich teatrów działających w naszym mieście. Zmaganiom mło-
dych artystów przypatruje się profesjonalne jury. Dzieci i młodzież zaprezentują różnorodne 
formy teatralne. 

Z cyklu Nowa Scena Muzyczna 
20.05. (piątek), godz. 19.00
Wołodymir i Ivan Gaidychuk (Ukraina) po raz kolejny zaczarują toruńską publiczność. W progra-
mie muzyka klasyczna, współczesna i ukraińska. Wejściówki 10 zł do nabycia w portierni MDK. 

Premiera Teatru R. Bezimienni
21.05. (sobota), godz. 18.00
 „Zabawy pod kocykiem”  to metaforyczna opowieść o dążeniu do zmiany. U celu American 
Dream. Po drodze skomplikowane losy ludzi i trudne czasy. Wstęp wolny

IV Wystawa Roczna „Pracowni - Warsztat”
23.05. (poniedziałek), godz. 18.00
Wernisaż prac plastycznych dzieci i młodzieży podsumowujących całoroczną pracę artystycz-
ną. Szkice i studia postaci ludzkich, martwych natur oraz kopie dzieł mistrzów. Wystawa 
„Pracowni- Warsztat” stanowi zbiór prac wykonanych w różnorodnych technikach. 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY
ul. Szpitalna 8, tel. 56 652-27-55
www.woak.torun.pl

Program Edukacji Kulturalnej dla uczniów klas piątych 
4-6.05.
1. Na planie filmowym – warsztaty filmowe, prowadzący: Karolina Fordońska, Radosław Garn-
carek i Krystian Wieczyński; 2. Dźwiękowy teatr przyrody, audycja z Toruńską Orkiestrą Sym-
foniczną.
18-20.05.
1. Na planie filmowym – warsztaty filmowe, prowadzący: Karolina Fordońska, Radosław Garn-
carek i Krystian Wieczyński; 2. Dźwiękowa barwa emocji – warsztaty muzyczne, prowadzący: 
Erwin Regosz.

Spotkanie z Filmem optymistycznym 
11.05. (środa), godz. 17.00
Spotkanie z cyklu filmoznawczego W Pierwszym Rzędzie. W programie projekcje trzech obra-
zów, które zostały uznane za  najbardziej optymistyczne krótkometrażowe filmy 13. edycji festi-
walu Multimedia Happy End: Prześwity, reż. Karolina Ford, Sonda o mężczyznach, reż. Mateusz 
Głowacki oraz Basen, reż. Krzysztof Pawłowski. Wstęp wolny

Fotografia artystyczna w Polsce po 1989 roku
18.05. (środa), godz. 17.30
Wykład z cyklu Sztuka fotografii. Prelekcję połączoną z prezentacją ikonicznych dzieł sztuki 
fotografii wygłosi Stanisław Jasiński. Wstęp wolny

giARTino – Ogród Sztuki: V Interdyscyplinarne Międzynarodowe 
Spotkania Studentów 
19.05. (czwartek), godz. 17.30
W programie: performance, wideoart i prezentacje prac studentów uczelni artystycznych 
z Polski i Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki z Ukrainy. Wstęp wolny

Wystawa sekcji plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku , 28.05. (sobota), godz. 12.00 – otwarcie
Wstęp wolny

Warsztaty: 
13-14.05. ABC Fotografii dla dorosłych. Ulepsz swoje zdjęcia
Zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński, cena: 80 zł, termin zgłoszeń: 6.05.
14-15.05. Pedagogika cyrku dziecięcego. 
Cykl warsztatów dla animatorów (V spotkanie – akrobatyka, zajęcia prowadzi Ewa Ruszkow-
ska), informacje na www

*****
Trwają Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie Fotografii. Do 
8.05. przyjmowane są prace na konkurs pod hasłem „Na wyciągnięcie ręki”. Twórcy amatorsko 
uprawiający fotografię artystyczną nadsyłają do 10 zdjęć, które mogą (ale nie muszą) tworzyć 
zestaw – cykl lub maksymalnie 5 fotokastów (z dźwiękiem lub bez). Więcej: www.woak.torun.pl



LIZARD KING TORUŃ
ul. Kopernika 3, tel. 56 621-02-34
www.lizardking-torun.pl

Spełniamy Marzenia - VII edycja, 25.05. (środa), godz. 19.00
Wystąpią: Cochise oraz Sara Pach 

KLUB NRD, ul. Browarna 6, tel. 785-934-718
www.facebook.com/enerdeclub

Otwarcie sezonu grillowego, 2.05. (poniedziałek) Wstęp wolny

Trzaski, 6.05. (piątek) Wstęp: lista FB za darmo, pozostali 10 zł

Kwadratura 4 w. ISNT, 7.05. (sobota) Wstęp: do 23.00 - 5zł, po 23.00 - 10 zł

NADA #3 Olo Walicki Kaszebe II, 8.05. (niedziela) Bilety: 20/30 zł

Deep Woods, 13.05. (piątek)
CoCieTrapy, 14.05. (sobota)
Finał Ligi Europejskiej, 18.05. (środa) Wstęp wolny

Rezydentka na Juwenalia, 20-21.05. (piątek-sobota) Wstęp wolny

Procesja do NRD with HaŁas, 25.05. (środa)
Boże Ciało - Post Mortem #3, 26.05. (czwartek) Bilety: 25/35 zł

TCJ + E.Brain  (+ Finał Ligi Mistrzów), 28.05. (sobota) Wejście: 5 zł

HARD ROCK PUB PAMELA
ul. Legionów 36, www.pubpamela.pl 

Todd Wolf Band, 3.05. (wtorek), godz. 19.00
Sean Webster Band oraz Monkey Junk, 9.05. (pon.), godz. 19.00
Michał Kielak i Sebastian Riedel, 16.05. (poniedziałek), godz. 19.00
Mike Greene Trio, support Oil Stains, 23.05. (poniedziałek), godz. 19.00
Czarny Pies, 30.05. (poniedziałek), godz. 19.00

KLUB DWA ŚWIATY, ul. Ducha Św. 10/12
www.facebook.com/DwaSwiatyKLUB

Pierwsze urodziny Open The Door, 6.05. (piątek)
Impreza z okazji urodzin toruńskiego „escape roomu”

Koncert: Bulbulators, Zakład Produkcyjny, 7.05. (sobota) 
Weterani polskiego punka 77 promować będą nowy album „Inter Punk”

Koncert: Nocny Kochanek, Steel Drunk, 8.05. (niedziela)
Ich płyta „Hewi Metal Pany” podbiła serca słuchaczy, heavy metal na wesoło

Ceili Beltaine, 12.05. (czwartek)
Potańcówka irlandzka z nauką tańca dla początkujących.

Diunafest #1: Moaft + Kapitan Bongo + Diuna, 13.05. (piątek)
Pierwsza edycja imprezy dla fanów cięższych brzmień spod znaku stoner / sludge.

Depeche Mode Black Celebration 14.05. (sobota) Ogólnopolski zlot fanów

Stand-up Toruń, 22.05. (niedziela) Tomek „Boras” Borkowski i Tomek Nowaczyk. 
Comiesięczna edycja imprezy stand-upowej, prezentująca najciekawszych komików z kraju.

RapToPoezja #7, 26.05. (czwartek) 
Kolejna edycja wieczorku poetyckiego, na którym recytowane są teksty polskich raperów.

Hypodermic - Back to the oldschool! 28.05. (sobota)
Impreza DJ’ska dla fanów oldschool rave, dnb, dubstep.

U

KLUBY
Wieczór z iluzją: David Olesh, 29.05. (niedziela)
Młody iluzjonista po raz kolejny wprowadzi nas do świata magii.

HANZA CAFE, ul. Piekary 28

Hanza Globtrotters : Ej odbudujmy Nepal! - Tija Grebieniow
13.05. (piątek), godz. 19.00

GALERIA I KAWIARNIA TEATRALNA WEJŚCIÓWKA
plac Teatralny 1 (budynek Teatru Horzycy)
tel. 512-221-900, www.facebook.com/wejsciowka

Fotoreporter roku 2015 - wystawa pokonkursowa, do 18.05.
Artystów portrety - wystawa fotoreporterów prasowych, od 19.05.
Sesje melodii tanecznych 2, 9, 16, 30.05. (poniedziałek), godz. 20.30
Spotkania otwarte dla muzyków – tańce polskie, szwedzkie oraz balfolk. Bardzo mile widziani 
na sesjach są również tancerze

Tany, 11, 18.05. (środa), godz. 21.30
Tańce folkowe w praktyce, wstęp wolny. Współorganizatorem jest grupa Bez Nazwy działająca 
pod skrzydłami Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „tARTak”

Milonga, wieczór w rytmie tanga 7, 13, 20, 28.05. (sob.), godz. 20.00. Wstęp: 10 zł

Szafa Gra w Wejściówce 12, 26.05. (czwartek), godz. 21.00-23.59
Jacek Chmielewski, właściciel sklepu Szafa Gra, i Krzysztof Grzęda zaprezentują nam część swo-
jej kolekcji winyli. Wstęp wolny

Fotograficzne Pogaduchy, 5.05. (czwartek), godz. 18.00
Gospodarz wieczoru Wojtek Szabelski wraz z Andrzejem Skowrońskim i Jackiem Szczurkiem po-
prowadzą rozmowy o fotografii. Temat przewodni: „ Wszechobecne ekrany”. Wstęp wolny

Czytanie reportażu „Bukareszt” M. Rejner 9.05. (pon.), godz. 19.00
Czytać będą aktorzy Teatru Horzycy: Paweł Tchórzelski i Maciej Raniszewski. Wejściówki do od-
bioru  w BOW lub kawiarni na tydzień przed wydarzeniem.

Noc gier planszowych, 14.05. (sobota), godz. 20.00-1.00
Wstęp: 15 zł (w tym 5 zł do wykorzystania w barze)

TiR czyli Teatr i Rodzina, 20.05. (piątek), godz. 18.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, skoordynowane z pobytem rodziców na spektaklu. Zgło-
szenie dziecka do udziału w bezpłatnych zajęciach jest możliwy po zakupieniu biletu na spektakl 
„Bramy raju ” grany 20 maja o godz. 18

Cudny potańc, 21.05 (sobota), godz. 20.00 Potańcówka tradycyjna, wstęp 
bezpłatny. Organizatorzy – Grupa n obrotów. Od 19 instruktaż, wstęp 10 zł.

KLUB STUDENCKI KADR, ul. Żeglarska 5
www.polskaanimacja.pl

Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji „O!PLA” 
4.05. (środa), godz. 20.00 Kategoria: formanimy + animowane fraszki. Wstęp wolny

TUTU JAZZ CLUB, ul. Rabiańska 17
tel. 56 676-84-99, www.tutujazzclub.pl

Ivo & Seba, 5.05. (czwartek), godz. 20.00
Iwona Kmiecik feat. Seba Kuchczyński. Jest to duet wykonujący słowiański jazz soul z rockową 
energią oraz jazzowym wokalem i improwizowaną perkusją. Duet inspiruje się głównie artystami 
tj.: Nina Simone, Bill Withers, Dianne Reeves, Alicia Keys, Nenneh Cherry, Norah Jones, Shade 
i Emeli Sande.

Maciek Wojcieszuk Quintet, 17.05. (wtorek)
Inicjatywa, mająca na celu przedstawienie autorskiej wizji muzyki perkusisty - lidera zespołu. 
Jego twórczość to wypadkowa doświadczeń zarówno na gruncie muzyki jazzowej, jak i innych 
gatunków, m.in. muzyki rockowej, celtyckiej, teatralnej, folku bałkańskiego oraz wielu innych 
projektów, w jakich ma przyjemność brać udział.
Na koncerty wstęp wolny

•  godz. 17.45 Rozmowy niekontrolowane - spotkanie ze Stanisławem Tymem (gościnnie wystąpi  
Ryszard Dąbrowski z Likwidatorem)

•  godz. 19.00 Bitwa Komiksowa - w szranki stają profesjonaliści i początkujący rysownicy
•  godz. 19.50 Losowanie loterii fantowej
Strefa autografów – Sala Lustrzana (II piętro)
•  godz. 14.30 Maciej Dąbrowski (tylko pamiątkowe zdjęcia)
Renesans Superbohaterów – Sala Malinowa (II piętro)
•  godz. 12.00 70 lat adaptacji filmowych Marvela – od Kapitana Ameryki po Strażników Galaktyki 

Celem prelekcji będzie ukazanie ewolucji kina superbohaterskiego. 
•  godz. 13.15 Jak trudno pozostać martwym w świecie Marvela?
•  godz. 14.30 Konkurs Superbohaterski Deluxe
•  godz. 15.00 Miracleman – nadczłowiek na serio. Znaczenie herosa dla mitologii superbohaterskiej
•  godz. 16.00 Narzeczona potwora – ciekawy przypadek Harley Quinn
•  godz. 17.00 Komiksowe filmy z Ziemi-2 - Prezentacja poświęcona filmom na motywach komiksu, 

które nigdy nie powstały 
•  godz. 18.00 Wilq, Człowiek Paroovka, El Dresso i inni – parodystyczne ujęcie postaci superbohatera 

w polskich komiksach
Strefa Dobrej Zabawy z Delfinkiem – Sala Srebrna (II piętro)
•  godz. 12.00 Animacja zabaw dla dzieci - malowanie twarzy, kolorowanki tematyczne z superbohate-

rami, budowanie super pojazdów z klocków, tworzenie własnego bohatera
Strefa Młodego Artysty – Sala Mała (II piętro)
•  godz. 12.00 Gry i zabawy z Superbohaterami - strzelanie z łuku z Green Arrowem, nauka pajęczych 

ruchów ze Spider-Manem, robienie papierowych masek z Wonder Woman i Supergirl
•  godz. 13.00 Rysuj z Lutczynem – warsztaty rysunkowe, prowadzi Edward Lutczyn
•  godz. 14.30 Przygody Gapiszona - przedstawienie Baju Pomorskiego
•  godz. 15.00 Gry i zabawy z Superbohaterami
•  godz. 16.00 Warsztaty rysunku z PSSP – profesjonalne warsztaty dla młodszych i starszych, prowa-

dzi Policealna Szkoła Sztuk Pięknych z Bydgoszczy
•  godz. 18.00 Gry i zabawy z Superbohaterami
Strefa gier I – Sala Lustrzana (II piętro): godz. 12.00-19.00 Gry konsolowe z CG Pro-Play, godz. 13.00 
Turniej - Mario Kart, godz. 17.00 Turniej - Tekken 6
Strefa gier II – Sala Kinowa (podziemia) godz. 12.00-19.30 Gry konsolowe z CG Pro-Play, godz. 15.00 
Turniej piłkarski
Escape Room – Sala Tajemnic (parter)
•  godz. 12.00-19.30 Escape room, w którym czekają rozmaite zagadki i łamigłówki umożliwiające 

ucieczkę z pokoju. Zabawa dla grup od 2 do 4 osób, rezerwacja: 607-313-262. Cena: 30 zł/grupa
Giełda komiksu i różności – Galeria Artus (I piętro)
•  godz. 12.00-19.30 Giełda - Nowości oraz komiksy archiwalne, gadżety związane z komiksem i kultu-

rą popularną, a także oryginalne plansze mistrzów polskiego komiksu.
•  godz. 12.00-17.00 Karykatury na żywo - Satyryk i rysownik Jarosław „Jaro” Wojtasiński wykona bez-

płatną karykaturę. Będzie również szansa otrzymać album artysty wraz z dedykacją.
•  godz. 12.00-19.30 Loteria fantowa - Wygrać będzie można komiksy, książki, gadżety, nagrody rze-

czowe, wejściówki na przeróżne toruńskie atrakcje oraz „Rejs po Wiśle ze Stanisławem Tymem”
Wystawy 
•  godz. 12.00-20.00 Legenda o smoku toruńskim - Wystawa pokonkursowa rysunku satyrycznego
•  godz. 12.00-20.00 Skąd się bierze woda sodowa. Komiksy Tadeusza Baranowskiego
Prezentacja komiksowej twórczości jednego z największych polskich artystów sztuk wizualnych.
•  godz. 12.00-20.00 Na plasterki!!! – czyli Janusz Christa dla zaawansowanych
Pierwsze toruńskie wydanie unikatowej, przebojowej wystawy poświęconej ojcu Kajka i Kokosza, Ja-
nuszowi Chriście. Od oryginalnych szkiców i plansz, przez kolekcjonerskie białe kruki, aż po niespo-
dziewane odkrycia i ciekawostki. 
•  godz. 12.00-20.00 Ratman – wystawa komiksów Tomasza Niewiadomskiego
Prezentacja prac jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich autorów komiksu, od 1991 roku 
związanego z „Nową Fantastyką”, ojca popularnego Ratmana. Galeria Artus
•  godz. 12.00-19.00 Superbohaterowie pod ostrzem satyry
Przegląd najciekawszych przykładów ironicznego ujęcia bohaterów w trykotach, zarówno autorstwa 
amerykańskich, jak i polskich twórców.
Miejsce: Dwór Artusa
Bilety: w przedsprzedaży 3 zł ulgowy (młodzież ucząca się), 7 zł normalny; w dniu festiwalu 5 zł ulgo-
wy, 10 zł normalny. Dzieci do 12 lat – bezpłatnie
•  8.05. (niedziela), godz. 12.00 Rejs po Wiśle ze Stanisławem Tymem – Przystań, Bulwar Filadelfijski 
Tylko dla osób posiadających akredytację.

ALLIANCE FRANÇAISE, ul. Kopernika 20, tel. 56 621-07-08

Frankofonia 2016, 14.05. (sobota), godz. 18.30 
Finisaż Frankofonii 2016 : wernisaż wystawy Anny-Dończyk Gajos „Dziewczynka z Belleville” oraz 
koncert piosenek Edith Piaf w wykonaniu Mieczysława Gajosa (śpiew i akompaniament). Wstęp wolny

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE, www.js-bach.pl

VI Festiwal Cichej Muzyki: Pocztówka z Hamburga
15.05. (niedziela), godz. 17.00

IINNI ORGANIZATORZY

TOWARZYSTWO AZJI I PACYFIKU

Imprezy towarzyszące III Kongresowi Azjatyckiemu
•  18.05. (środa), godz. 16.00-18.00 Dzień Indii
Indie zaliczane są do najszybciej rozwijających się gospodarek na świece. To państwo przez 
jednych kojarzone z bogatą, kolorową kulturą, przez drugich jako biedny kraj, wciąż utrzy-
mujący system kastowy. To niecodzienna mieszanka różnych wyznań, zapachów, spokoju 
i energii. Pragniemy wyjaśnić specyfikę tego odległego państwa. Stąd swoje zaproszenie 
skierowaliśmy do Pani Beaty Parek, prowadzącej badania dotyczące indyjskich dzieci ulicy, 
a także do Pani Doroty Kamińskiej-Jones, która opowie o indyjskich strojach oraz biżuterii. 
Dwie studentki z UMK przedstawią prezentacje dotyczące kultury Indii w nawiązaniu do Toru-
nia. Będzie można również spróbować potraw indyjskich.
•  20.05. (piątek), godz. 16.00-18.00 Dzień Tajlandii
Zaprosiliśmy znakomitych gości, w tym z Ambasady Królestwa Tajlandii. Odbędą się prezen-
tacje dotyczące kultury i religii Tajlandii, wykład Pani Aleksandry Antukh z Wrocławia, prezen-
tacja filmów z pokazem klasycznego tajskiego tańca oraz ubioru, degustacja tajskiej kuchni.
Organizatorzy: Towarzystwo Azji i Pacyfiku, Fundacja Wspierania Współpracy Międzynaro-
dowej imienia Profesora Czesława Mojsiewicza, Centrum Badań Wschodnich, Dom Harcerza
Miejsce: Dom Harcerza. Wstęp wolny

ZAMEK DYBÓW

Rodzinna majówka na Dybowie
30.04. (sobota)
•  godz. 14.00 W Centrum Kultury Zamek Krzyżacki odbędzie się inscenizacja przybycia po-

selstwa Starosty Zamku Dybów do Komtura Zamku Krzyżackiego w Toruniu. Kiedy już he-
rold obwieści przybycie posłów, Starosta i Komtur zmienią nieco bieg historii. Usiądą przy 
jednym stole, aby podpisać uroczyste porozumienie o współpracy między dwoma toruń-
skimi zamkami. Porozumieniu przyświecać będzie idea: „Dwa zamki – dwa brzegi – jedno 
Miasto”. Następnie historyczny orszak przejdzie ulicami Przedzamcze i Szeroką, przez plac 
Rapackiego i most im. Józefa Piłsudskiego

•  ok. godz. 15.30 na Zamku Dybów rozpocznie się Majówka z historią. W ramach imprezy 
m.in.: inscenizacje wydarzeń historycznych w różnych epok, pokazy sarmackie, rodzinne 
sesje fotograficzne na Zamku, strzelanie z łuku, gry i zabawy średniowieczne, stanowisko 
z bronią sportową, namiot hetmański z bogatą ekspozycją historyczną. Wydarzenie uświet-
ni koncert barda Huberta Bojarskiego oraz pokaz fireshow.

1.05. (niedziela) 
•  godz. 14.00 uroczysta Msza Święta
Oprawę Mszy Św. zapewni także Chór Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu.
2.05. (poniedziałek), od godz. 10.00 Majówka ze sportem
Pokazy i prezentacje licznych klubów i stowarzyszeń, które przygotują wiele propozycji gier 
i zabaw rekreacyjno-sportowych. Będzie można wziąć udział m. in. w pokazach karate, ćwi-
czeniach crossfit, przejażdżkach konnych, wyścigach zdalnie sterowanych samochodów czy 
turnieju łuczniczym. Organizatorzy przygotowują również wiele interesujących gier i zabaw 
dla najmłodszych.
Wstęp wolny

ASOCJACJA KOMIKSU
www.komiksisatyra.pl/muzeum/dwutakt_2016

Festiwal Kultury Popularnej DwuTakt 2016
7.05. (sobota)
Komiks i Satyra - Sala Wielka (II piętro)
• godz. 12.00 PopQuiz - Mistrzostwa Torunia w wiedzy o kulturze popularnej 
•  godz. 13.00 Sarkazm czy srakazm – spotkanie z Maciejem Dąbrowskim (kanał „Z Dupy”)
•  godz. 14.00 Otwarcie Festiwalu - Rozstrzygnięcie konkursów na rysunek satyryczny o Smo-

ku Toruńskim, wręczenie Złotego Pucharu i Nagrody im. Dra Tomasza Marciniaka
•  godz. 14.30 Skąd się bierze woda sodowa (i nie tylko) – spotkanie z rysownikiem komikso-

wym Tadeuszem Baranowskim
•  godz. 15.15 Ratman – nasz własny superbohater – spotkanie z rysownikiem komiksowym 

Tomaszem Niewiadomskim
• godz. 16.00 Kreski ekstra mocne – spotkanie z rysownikiem Markiem Raczkowskim
•  godz. 17.00 Strefa autografów: Stanisław Tym, Marek Raczkowski, Edward Lutczyn,  

Tadeusz Baranowski, Tomasz Niewiadomski, Ryszard Dąbrowski



MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SPOTKAŃ MŁODZIEŻY
ul. Łokietka 3

Anna Wysocka - Kondycja ogniem wypalona, do 30.06.

GRUPA N OBROTÓW, www.nobrotow.pl

Cudny Potańc
21.05. (sobota), godz. 19.00 instruktaż taneczny, godz. 20.00 potańcówka
Tradycyjna potańcówka z balfolkowym repertuarem muzycznym. Przed potańcówką godzinny 
instruktaż taneczny dla niewtajemniczonych oraz wszystkich zainteresowanych. 
Wstęp na instruktaż 10 zł. Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

Warsztaty tańców tradycyjnych w parach, 21.05. (sobota), godz. 11.00-14.00
Warsztaty skierowane są zarówno do początkujących (część I) jak i doświadczonych tancerzy, 
którzy będą mieli okazję wzbogacić swoje umiejętności taneczne. 
Wstęp: 45 zł (40 zł przy zgłoszeniu do 18.05.), zgłoszenia: nobrotow@gmail.com

Sesje melodii tanecznych tradycyjnie
2, 9, 16, 30.05. (poniedziałki), godz. 20.30 (do zamknięcia lokalu)
Spotkania otwarte dla muzyków - tańce polskie, szwedzkie oraz balfolk. Bardzo mile widziani 
na sesji są również tancerze. Wstęp wolny
Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

DOM LEGEND TORUŃSKICH, ul. Szeroka 35
tel. 56 621-07-14, www.domlegend.pl

Każdy przyjeżdżający do Torunia słyszał zapewne legendę o flisaku, który ocalił miasto przed 
plagą żab, historię o przyczynie przechylenia się Krzywej Wieży, opowieść o powstaniu toruń-
skich pierników. Ale to nie wszystkie ciekawe podania związane z miastem. Dom Legend To-
ruńskich to połączenie interaktywnego muzeum i teatru. Miejsce, które pozwoli przenieść się 
w świat magicznych opowieści o mieście i jego historii. 

Czynne codziennie w godz. 10.00-18.00. Pokazy rozpoczynają się o każdej pełnej godzinie, 
ostatni o 17.00. Dla odbiorców indywidualnych pokazy odbywają się, gdy zbierze się grupa 
min. 5-osobowa. Maksymalna wielkość grupy to 50 osób. 
Bilety: dla dzieci od lat 3: 9 zł, dla dorosłych: 10 zł, dla dzieci niepełnosprawnych: 5 zł, 
dla dorosłych niepełnosprawnych: 8,5 zł

FORT IV, ul. B.Chrobrego 86
tel. 56 655-82-36, www.fort.torun.pl

Majówka
29.04. (piątek)
•  godz. 21.00 nocne zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem (6zł/dzieci, 8zł/dorośli)
•  godz. 22.00 nocne podchody po Forcie IV (8zł/dzieci, 10zł/dorośli)
30.04. (sobota)
•  godz. 12.00 zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem (2 godz., 10zł/dzieci, 12zł/dorośli)
•  godz. 13.00 zwiedzanie Fortu IV dla dzieci w formie podchodów zakończone wspólnym ogni-

skiem z kiełbaskami i zabawami (cubb, bule, strzelanie z łuku), (12zł/dzieci, 16zł/dorośli)
•  godz. 18.00 warsztaty wypieku piernika w Fortecznej Piernikarni (8,5zł/dzieci, 10zł/dorośli)
•  godz. 21.00 nocne zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem (6zł/dzieci, 8zł/dorośli)
•  godz. 22.00 nocne podchody po Forcie IV (8zł/dzieci, 10zł/dorośli)
1.05. (niedziela)
•  godz. 10.00 pakiet gier i zabaw (bule, cubb, strzelanie z łuku, rzut podkową), (8,5zł/dzieci, 

10zł/dorośli)
•  godz. 13.00 zwiedzanie Fortu IV dla dzieci w formie podchodów zakończone wspólnym ogni-

skiem z kiełbaskami i zabawami (12zł/dzieci, 16zł/dorośli)
•  godz. 21.00 nocne zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem w blasku pochodni (6zł/dzieci,  

8zł/dorośli)
•  godz. 22.00 nocne podchody po Forcie IV (8zł/dzieci, 10zł/dorośli)
2.05. (poniedziałek)
•  godz. 12.00 zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem (j.w.)
•  godz. 13.00 zwiedzanie Fortu IV dla dzieci w formie podchodów zakończone wspólnym ogni-

skiem z kiełbaskami i zabawami (j.w.)
•  godz. 18.00 warsztaty wypieku piernika w Fortecznej Piernikarni (8,5zł/dzieci, 10zł/dorośli)
•  godz. 21.00 nocne zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem (j.w.)
•  godz. 22.00 nocne podchody po Forcie IV (8zł/dzieci, 10zł/dorośli)

Repertuar: kompozycje G.Ph. Telemanna, C.Ph.E. Bacha, J.  Matthesona, G.F. Händla
Wykonawca: Fractal Ensemble, zespół specjalizujący się w interpretacji muzyki baroku. W skład 
zespołu wchodzą absolwentki kierunków instrumentalnych kierunkach związanych z interpretacją 
muzyki dawnej akademii muzycznych w Katowicach, Krakowie i Bydgoszczy: Julia Obrębowska – 
flet traverso, Adela Czaplewska – viola da gamba, Anna Wiśniewska – klawesyn. Repertuar Fractal 
Ensemble obejmuje muzykę XVII i XVIII wieku. Słowo: Jakub Burzyński
Miejsce: Ratusz Staromiejski. Wstęp wolny

KULTURHAUZ, ul. Poniatowskiego 5/2
tel. 517-468-708, www.kulturhauz.com

Koncert: Purusha, 6.05. (piątek), godz. 21.00
Pawel Postaremczak/ Wojtek Traczyk/ Paweł Szpura - trans-free jazz. Wstęp: 5 zł

Koncert: Malerai/Awa Bargh/Farzad Goodarz, 7.05. (sobota), godz. 21.00
„Zin do hezaran... - spośród wielu tysięcy...” - trzecia płyta z cyklu „muzyka do języków”, czyli 
kompozycje Michała Górczyńskiego tworzone do mistycznej poezji perskiej Dżalaluddina Rumiego. 
Wstęp: 5 zł

Otwarte Wtorki w KHZ 10, 17, 24, 31.05. godz. 12.00-18.00 Przyjdź, zapytaj, zaproponuj! 

Zetpety! Sekcja remontowo-recyklingowa, 10, 17.05. (wt.), godz. 17.00 
Zapraszamy seniorów oraz młodzież 16+ na kreatywne warsztaty z redizajnu i renowacji starych 
mebli, małogabarytowych przedmiotów użytkowych oraz drobnych, mobilnych elementów wnętrz. 
Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych konserwatorów dzieł sztuki. 
Wstęp wolny. Zapisy: magazynzmian@gmail.com, tel. 881-629-744.

Wymienialnia, 12.05. (czwartek), godz. 18.00
Co można sprzedać lub oddać? Ubrania, buty, dodatki, książki etc. Czyste i w dobrym stanie.

Baza: Marcin Dymiter/ Olga Szymula, 13.05. (piątek), godz. 21.00
Baza to przestrzeń nawiązania kontaktu dźwiękowego, porozumienie w improwizacji, w sonicznych 
poszukiwaniach na styku głosu i elektroniki. Baza korzysta z brzmień analogowej przeszłości, ka-
setowych szumów i trzasków, głosu czystego i przetworzonego, hałasu przyszłości. Wstęp wolny

Koncert: Olbrzym i Kurdupel, 20.05. (piątek), godz. 21.00
Duet improwizatorów, Marcina Bożka i Tomasza Gadeckiego. W improwizacji czują się wolni i nie 
skrępowani niczym. Ich gra przesycona jest emocjami, które prowadzą ich w bardzo różne styli-
stycznie rejony muzyczne. Wstęp: 5 zł

Koncert Spontaneous Chamber Music: Olak/Zakrocki/Wielecki 
27.05. (piątek), godz. 21.00 
Istotą tego projektu jest improwizacja. Muzycy tworzący trio mają za sobą różne doświadczenia: 
występowali na najważniejszych festiwalach jazzowych w Polsce (i kilku na świecie), grali z orkie-
strami symfonicznymi - czasem nawet swoje własne utwory. Komponowali i wykonywali muzykę do 
spektakli teatralnych i filmów. Prowadzili warsztaty i lekcje mistrzowskie. Wstęp wolny

OŚRODEK CHOPINOWSKI W SZAFARNI, www.szafarnia.art.pl

24. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina dla Dzieci 
i Młodzieży w Szafarni
Dwór Artusa:
•  19.05. (czwartek), godz. 18.00 Recital fortepianowy 
Wystąpi Fermin Bernetxea z hiszpańskiej Pampeluny. Wstęp wolny
Ośrodek Chopinowski w Szafarni:
•  20.05. (piątek), godz. 9.00-20.30 Przesłuchania konkursowe - grupa wiekowa 13-16 lat
•  21.05. (sobota), godz. 9.00 – 20.30 Przesłuchania konkursowe - grupa wiekowa 10-13 lat
•  22.05. (niedziela), godz. 9.00-12.15 Przesłuchania konkursowe - grupa wiekowa 7-10 lat
Dwór Artusa:
•  22.05. (niedziela), godz.17.00 Koncert Laureatów
Do konkursu zakwalifikowało się 55 uczestników 20 krajów świata.

FUNDACJA YOUHAVEIT, www.youhaveit.pl

Ćwirki, dzióbki i wikłaczki. Spotkania z ptasią kulturą
Cykl kreatywnych spotkań dla dzieci i seniorów.
21-24.05. Wikłaczki - Grupa zostanie zapoznana z ptasią architekturą, czyli z niezwykłymi kon-
strukcjami mieszkalnymi jakie budują niektóre gatunki ptaków np. wikłacze. Na placu przed bu-
dynkiem DomuKultury! grupa stworzy budowlę /szałas plotąc z gałęzi pochodzących z miejskiej 
wycinki, łącząc je sznurkami z naturalnych materiałów.
28.05. Spotkanie podsumowujące
Miejsce: Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu, Domu Kultury!

1.05. (niedziela)
  godz. 10.00  „Łowcy miodu”- pokaz filmu,  CSW, wstęp płatny
  godz. 10.00-17.00 co godzinę  „Toruński piernik to najlepsza rzecz w Rzeczypospolitej” 
- wykład z wypiekiem piernika, do 3.05.,  Muzeum Toruńskiego Piernika
  godz. 10.00-20.00  Jarmark średniowieczny, do 3.05.,  Zamek Krzyżacki
  godz. 10.00-20.00  Mini targ średniowieczny,  Rynek Staromiejski
  godz. 11.00 i 14.00  „Kre - Akcje”, także 3.05.,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 12.00  Spektakl familijny „Legendy toruńskie”,  Rynek Staromiejski
  godz. 14.00  Msza Święta,  Zamek Dybów
  godz. 15.00-18.00  Majówka rycerska w barwach średniowiecza,  Zamek Krzyżacki
  godz. 15.15  Pokazy scenek historycznych,  Rynek Staromiejski
  godz. 18.00  Inauguracja Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probaltica 2016, 
do 15.05.,  Dwór Artusa, kolejne koncerty także w innych miejscach
  godz. 20.30  Koncert zespołu Popovacula,  Rynek Staromiejski
  godz. 21.00  „Komturia” - spektakl światło-dźwięk, do 3.05,  Zamek Krzyżacki

2.05. (poniedziałek)
  godz. 10.00-14.30  Rodzinna majówka ze sportem,  Zamek Dybów
  godz. 11.00  Rodzinna gra miejska,  Zespół Staromiejski
  godz. 11.00  Uroczystość wojskowa,  Skwer Oficerskiej Szkoły MW
  godz. 11.30  Uroczysta defilada samochodów zabytkowych,  Bulwar Filadelfijski
  godz. 11.00  „Dawno, dawno temu…” - spotkanie z opowieścią,  Ratusz Staromiejski
  godz. 11.00-14.00 i 14.00-17.00  zwiedzanie wystaw,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 12.00  Tajna broń - polskie organizacje patriotyczne w XIX w. w Toruniu,  Muzeum 
Historii Torunia
  godz. 12.00  Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych,  Rynek Staromiejski
  godz. 12.30  Dzieje narodu polskiego pędzlem i piórem Kossaków pokazane – oprowa-
dzanie,  Ratusz Staromiejski
  godz. 12.30  Poczęstunek tortem w narodowych barwach,  Rynek Staromiejski
  godz. 12.45  Występy młodzieżowych zespołów,  Rynek Staromiejski
  godz. 13.00  Blaski i cienie dnia powszedniego w PRL -u. Moda i życie codzienne – opro-
wadzanie,  Muzeum Historii Torunia

  godz. 13.00  „Wędrówka przez tysiąclecia” - oprowadzanie,  Ratusz Staromiejski
  godz. 14.00  „Najdłuższa biało-czerwona flaga” – happening,  Bulwar Filadelfijski
  godz. 14.00  Toruń „królewski” – oprowadzanie,  Muzeum Historii Torunia
  godz. 15.00-18.00  Jak drzewiej w Toruniu bywało – festyn,  Zamek Krzyżacki 
  godz. 17.00  Flagi i proporce naszych domów,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.30  Komiks i Satyra - wystawa,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Koncert Orkiestry Wojskowej z Torunia,  Rynek Staromiejski
  godz. 19.00  Atramentowa… Stanisława Celińska z zespołem,  sala na Jordankach

3.05. (wtorek)
  godz. 12.00  „Szewczyk Dratewka”,  Teatr „Baj Pomorski
  godz. 12.00  Msza św. w intencji Ojczyzny,  Rynek Staromiejski
  godz. 13.00  Uroczystość wojskowa,  Rynek Staromiejski
  godz. 14.00  Koncert Orkiestry Dętej z Koronowa,  Rynek Staromiejski
  godz. 15.00-18.00  Zabawy plebejskie na zamku – festyn,  Zamek Krzyżacki 
  godz. 17.00  Janek Wiejacki - Rysunki ponure, do 10.05.,  Galeria nad Wisłą
  godz. 18.30  Koncert Hands Up! oraz VOX,  Rynek Staromiejski
  godz. 19.00  Todd Wolf Band,  HRP Pamela

4.05. (środa)
  godz. 18.00  Warsztaty teatru studenckiego Status Quo,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 19.00  Seryjni Poeci,  CSW 
  godz. 20.00  Jazz Club: Symetria dźwięku: Jeff Gburek i Rafał Iwański,  Od Nowa
  godz. 20.00  Festiwal Polskiej Animacji „O!PLA”: formanimy + animowane fraszki,  Kadr

DZIEŃ PO DNIU 5MAJ 2016
3.05. (wtorek)
•  godz. 10.00-11.30 pakiet gier i zabaw (bule, cubb, strzelanie z łuku, rzut 

podkową), (8,5zł/dzieci, 10zł/dorośli)
•  godz. 21.00-22.00 nocne zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem (j.w.)
•  godz. 22.00-23.00 nocne podchody po Forcie IV (8zł/dzieci, 10zł/dorośli)

INSTYTUT PROMOCJI NAUKI I EDUKACJI
Rynek Nowomiejski 19, tel. 509-994-879
www.ipnie.pl

Toruń myśli … o literaturze. Jak pisać popularnie lecz 
niebanalnie? Spotkanie z toruńskimi pisarkami: Kariną 
Bonowicz i Kariną Obarą. 13.05. (piątek), godz. 18.00
„I tu jest Bies pogrzebany” to najnowsza powieść Kariny Bonowicz, zysku-
jąca coraz większe zainteresowanie na polskim rynku książki popularnej. 
Nowy zbiór opowiadań pod roboczym tytułem „Granice przekraczania” wyda 
wkrótce Karina Obara autorka cenionego thrillera psychologicznego „Gra-
cze”. Obie Autorki są mocno związane z Toruniem. Emocjonalnie i zawodo-
wo. Wstęp wolny. Miejsce: Cafe pARTer, Centrum Sztuki Współczesnej

TORUŃSKI SERWIS TURYSTYCZNY
ul. Bankowa 14/16/16
tel. 56 621-02-32, 660-061-352
www.turystyka.torun.pl

Weekendowe Zwiedzanie Regularne:
Toruń UNESCO (4 godziny) - 1, 2, 14, 28.05., godz. 11.15 
Trasa obejmuje cały obszar wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNE-
SCO, a więc prowadzi przez toruński Średniowieczny Zespół Miejski, składa-
jący się z trzech historycznych jednostek urbanistycznych: Starego Miasta 
(zał. 1233 r.), Nowego Miasta (zał. 1264 r.) i terenu zamku krzyżackiego (poł. 
XIII w.). Koszt: 20 zł
Średniowieczne Stare Miasto (3 godziny) - 7, 21, 22, 27.05., godz. 11.45 
Trasa obejmuje tylko Stare Miasto, a więc jedną z trzech części średniowiecz-
nego historycznego centrum Torunia wpisanego na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. Zwiedzanie tą trasą nie obejmuje zamku krzyżackiego oraz 
średniowiecznego Nowego Miasta. Koszt: 16 zł

PRZEWODNICKIE CENTRUM USŁUGOWE
ul. Fosa Staromiejska 6, tel. 56 621-04-22
www.przewodnickiecentrum.torun.pl

Spacer z przewodnikiem, 22.05. (niedziela), godz. 16.00
Zwiedzanie odnowionego Dworca PKP. Spotkanie przed Dworcem PKP, 
ul. Kujawska 1

OŚRODEK INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Rynek Staromiejski 25 tel. 56 621-09-30, -31 
www.it.torun.pl

Spacery z przewodnikiem
V-IX, każda sobota i niedziela oraz dodatkowo: 2, 3, 26, 27.05. i 15.08, godz. 
12.00-14.00
Spotkanie z przewodnikiem przy OIT. Maksymalna wielkość grupy - 35 osób; 
minimalna - 1 osoba. Ok. 2-godzinny spacer rozpoczyna się na Rynku Staro-
miejskim. Wędrując ulicami Starego i Nowego Miasta zwiedzający dochodzą 
na Rynek Nowomiejski, wracają na Rynek Staromiejski północną częścią 
Starego Miasta i tu kończą wycieczkę. Trasa pozwala poznać najważniejsze 
toruńskie atrakcje. 
Bilety: 8 zł, ulgowy: 6 zł (uczniowie oraz studenci do 26 lat, emeryci i renci-
ści), dzieci do 7 lat: bezpłatnie. Rezerwacja: w OIT, mailem: it@it.torun.pl, 
tel. 56 621-09-30, -31



  godz. 18.00  Spotkanie z Cezarym Łazarewiczem,  Książnica Kopernikańska,  
ul. Słowackiego 8
  godz. 18.30  Świat i okolice – Przez życie psim zaprzęgiem,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Stand-Up: Maciek Adamczyk i Antoni Syrek-Dąbrowski,  Od Nowa

12.05. (czwartek)
  godz. 17.00  Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,  MDK 
  godz. 18.00  Spotkanie z Katarzyną Kluczwajd i Kamilem Snochowskim, 
  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 8
  godz. 18.00  Forum Feminarum,  Od Nowa
  godz. 18.00  Tydzień Bibliotek: prezentacja albumu Haliny Kowalczyk,  
 Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  Wymienialnia,  Kulturhauz 
  godz. 18.30  Czwartek z filozofią,  Dwór Artusa 
   Rzeźby uczniów szkoły sztuk pięknych w Sofii, do 14.06.,  Galeria i Ośrodek 
Plastycznej Twórczości Dziecka
   Ceili Beltaine,  Klub Dwa Światy

13.05. (piątek)
  godz. 17.00  Malarstwo i rzeźba polska od 1945 do 2000 roku w zbiorach 
Muzeum Okręgowego,  Ratusz Staromiejski
  godz. 18.00  Malarstwo Justyny Rebelki-Czapiewskiej, do 13.06.,  Dom Muz,  
ul. Podmurna
  godz. 18.00  VII Ogólnopolska Wystawa Rysunku Studenckiego Rysować – Natu-
ralnie!, do 26.06.,  Galeria Wozownia
  godz. 18.00  Toruń myśli … o literaturze: Bonowicz/Obara,  CSW 
  godz. 19.00  Hanza Globtrotters : Ej odbudujmy Nepal!,  Hanza Cafe
  godz. 19.00  Czyste wody - wystawa, do 18.09.,  CSW
  godz. 20.00  Monika Borzym – Back to the Garden – koncert,  Dwór Artusa 
  godz. 21.00  Baza: Marcin Dymiter/ Olga Szymula,  Kulturhauz 
   Prace uczniów Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łomży, do 14.06., 
 Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
   Deep Woods,  Klub NRD
   Diunafest #1: Moaft + Kapitan Bongo + Diuna,  Klub Dwa Światy 

14.05. (sobota)
  godz. 11.00  Podróże małe i duże - Nepal,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 16.00-1.00  Noc Muzeów,  CSW
  godz. 16.00 i 17.00  Czas dla Nas: Kotek, koncert TOS,  sala na Jordankach
  godz. 17.00 i 19.00  Teatr Humoreska,  Zamek Krzyżacki
  godz. 18.00  Koncert symfoniczny TOS - Grieg, Ravel,  sala na Jordankach
  godz. 18.00  Premiera „Sen o szczęściu” - Scena Młodych Studio P,  MDK 
  godz. 18.00  Mądrości i gadki z kuchennej makatki,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.00-24.00  II Toruńska Noc Muzealna – Europejska Noc Muzeów, 
 wszystkie oddziały Muzeum Okręgowego
  godz. 18.00-22.00  Europejska Noc Muzeów: Słodka gadka – szmatka,  Muzeum 
Etnograficzne 
  godz. 18.30  Finisaż Frankofonii 2016 – koncert i wystawa,  Alliance Française
  godz. 19.00  Festiwal Rockowych Zespołów z Kaliningradu,  Od Nowa
  godz. 19.00-24.00  Noc Muzeów,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
  godz. 20.00-1.00  Noc gier planszowych,  Kawiarnia Wejściówka 
   CoCieTrapy,  Klub NRD
   Depeche Mode Black Celebration,  Klub Dwa Światy 

15.05. (niedziela)
  godz. 12.00  Pilne ręce, twarz wesoła, sieje szczęście dookoła,  Muzeum 
Etnograficzne
  godz. 15.00-18.00  Dni Hanzy,  Zamek Krzyżacki
  godz. 17.00  Koncert Trzech Tenorów,  Dwór Artusa
  godz. 17.00  Wielki Koncert Charytatywny Poparzeni Kawą,  Aula UMK
  godz. 17.00  Festiwal Cichej Muzyki: Pocztówka z Hamburga,  Ratusz Staromiejski 

5.05. (czwartek)
  godz. 10.00  Malarstwo Jerzego Omelczuka,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych 
i Niepełnosprawnych 
  godz. 17.00  Wystawa Fotograficzna „Nie pali się”, do 22.05.,  MDK
  godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy,  Kawiarnia Wejściówka
  godz. 19.00  Sztuka w Artusie – Antonio Gaudi,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Wieczór podróżnika: Sto pomysłów na podróżowanie,  Od Nowa
  godz. 20.00  Ivo & Seba,  Tutu Jazz Club

6.05. (piątek)
  godz. 18.00  Ballet Magnificat! Syn marnotrawny,  sala na Jordankach
  godz. 18.00  XXXI Konkurs „Wiersze, które lubimy”,  MDK
  godz. 19.30  Spektakl „Cień”,  MDK
  godz. 20.00  Koncertowa Fala: Atme,  Od Nowa
  godz. 21.00  Koncert: Purusha,  Kulturhauz 
   Pierwsze urodziny Open The Door,  Klub Dwa Światy

7.05. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 11.00  Zakochana Wiosna - Poranek teatralny,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 12.00-20.00  Festiwal Kultury Popularnej DwuTakt,  Dwór Artusa 
  godz. 21.00  Koncert: Malerai/Awa Bargh/Farzad Goodarz,  Kulturhauz
   Koncert: Bulbulators, Zakład Produkcyjny,  Klub Dwa Światy 

8.05. (niedziela)
  godz. 17.00  Miłość po włosku - spektakl kabaretowy,  Hotel Bulwar
   NADA: Olo Walicki Kaszebe II,  Klub NRD 
   Koncert: Nocny Kochanek, Steel Drunk,  Klub Dwa Światy 

9.05. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Art deco geometryczna fantazja, kryształowa ekspresja,  Ośrodek 
Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych 
  godz. 11.00  XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – Biblioteka inspiruje,  
do 15.05.,  Biblioteka Uniwersytecka
  godz. 17.00  Architektura w Wozowni: Grzegorz Piątek,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00  Etiuda & Anima,  Od Nowa
  godz. 19.00  Sean Webster Band oraz Monkey Junk,  HRP Pamela 
  godz. 19.00  Czytanie. Reportaż,  Kawiarnia Wejściówka
  godz. 20.00  Spektakl Grupy Improwizacyjnej Teraz,  Od Nowa
   Złotówka wydana – książka uratowana, do 13.05.,  Książnica Kopernikańska, 
Filia nr 14,  ul. Łyskowskiego
   Wklęsłodruki, do 8.06.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka,  
ul. Kościuszki

10.05. (wtorek)
  godz. 11.00  Konferencja Art next to Fashion, także 11.05.,  CSW 
  godz. 12.00  Dzień na plus: Spacer po wystawie „Art next to Fashion”,  CSW
  godz. 17.00  Popołudnie z grami planszowymi,  Książnica Kopernikańska, Filia 
nr 1, ul. Jęczmienna

  godz. 18.00  Art next to Fashion: Spotkanie z Katarzyną Konieczką,  CSW
  godz. 19.00  Kayah & Royal String Quartet,  sala na Jordankach
   Mateusz Gawroński - Architektura Piękna, do 31.05.,  Książnica Kopernikańska, 
Filia nr 1, ul. Jęczmienna

11.05. (środa)
  godz.11.30  Inaczej podana, ale treść ta sama,  Filia nr 14,  ul. Łyskowskiego
  godz. 17.00  Spotkanie z Filmem optymistycznym,  WOAK

23.05. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Ciekawostki północnej Wielkopolski,  Ośrodek Czytelnictwa 
Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 10.00-18.00  Jarmark średniowieczny, do 27.05.,  Zamek Krzyżacki 
  godz. 18.00  IV Wystawa Roczna „Pracowni - Warsztat”,  MDK
  godz. 19.00  Mike Greene Trio, support Oil Stains,  HRP Pamela 
   Kiermasz książek, do 27.05.,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 12, ul Fałata

24.05. (wtorek)
  godz. 12.00  Dzień na plus: Spójrz! Miejsce,  CSW
  godz. 12.00  Makatki na Dzień Matki,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 19.00  Tomasz Dalasiński – Nieopowiadania,  Dwór Artusa

25.05. (środa)
  godz. 11.00  Rodzinna Majówka, także 27.05.,  Muzeum Okręgowe
  godz.12.00, 14.00  Dzień na plus: Rozmowy o Kinie,  CSW
  godz.16.00  Dzień Matki w świetlicy środowiskowej,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 19.00  Spełniamy Marzenia: Cochise oraz Sara Pach,  Lizard King
  godz. 20.00  Zbigniew Zamachowski – recital,  Dwór Artusa

26.05. (czwartek)
  godz. 18.00  Z okazji Dnia Matki – Whitney Houston symfonicznie,  Aula UMK
  godz. 19.00  Duety miłosne,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
  godz. 20.00  Dzień Matki: Robert Kasprzycki,  Dwór Artusa
   Boże Ciało - Post Mortem #3,  Klub NRD
   RapToPoezja #7,  Klub Dwa Światy
   Majowy weekend rodzinny, do 29.05.,  TAK

27.05. (piątek)
  godz. 21.00  Koncert Spontaneous Chamber Music,  Kulturhauz 

28.05. (sobota)
  godz. 12.00  Wystawa sekcji plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku,  WOAK
  godz. 12.00  Otwarte spotkanie dyskusyjne wokół książki Wojciecha Nowackie-
go „Odbicie”,  CSW
  godz. 15.00-18.00  Dzień Matki – festyn rodzinny,  Zamek Krzyżacki
  godz. 20.00  Przeboje U2 – Exigo Band,  Rynek Staromiejski
   Hypodermic - Back to the oldschool! ,  Klub Dwa Światy

29.05. (niedziela)
  godz. 19.00  Kawa z niebem – wieczór poetycko-muzyczny,  Dom Muz,  
ul. Podmurna
   Wieczór z iluzją: David Olesh,  Klub Dwa Światy

30.05. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Dyskusyjny Klub Książki,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepeł-
nosprawnych
  godz. 18.00  Filmy oscarowe: animacje i fabuły, także 31.05.,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Czarny Pies,  HRP Pamela

16.05. (poniedziałek)
  godz. 19.00  Michał Kielak i Sebastian Riedel,  HRP Pamela 
  godz. 20.00  17. Majowy Buum Poetycki, do 18.05.,  Od Nowa
  godz. 20.00  Poezja Codzienności – Fotografie Toruńskich Spacerów Fotograficz-
nych, do 10.06.,  Od Nowa

17.05. (wtorek)
  godz. 17.00  Obchody Święta Rodziny,  Dom Muz, ul. Poznańska 
  godz. 17.00  Andrzej Kałucki - Alchemia szkła, do 4.06.,  Galeria Wydziału 
 Matematyki i Informatyki
  godz. 18.00  Spotkanie z Justyną Kopińską,  Książnica Kopernikańska,  
ul. Słowackiego 8
  godz. 18.30  Kamila Szutenberg – Wandering Soul, do 3.06.,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Maciek Wojcieszuk Quintet,  Tutu Jazz Club

18.05. (środa)
  godz. 10.00-14.00  II Przegląd Teatrów  Szkolnych,  MDK
  godz. 16.00-18.00  Dzień Indii,  Dom Harcerza
  godz. 17.30  Fotografia artystyczna w Polsce po 1989 roku,  WOAK
  godz. 18.00  Serce moje serce na dwoje się dzieli,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 19.00  Freygish Orkiestra,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 20.00  Mieczysław Szcześniak & Krzysztof Herdzin Trio,  Dwór Artusa

19.05. (czwartek)
  godz. 17.30  V Interdyscyplinarne Międzynarodowe Spotkania Studentów,  WOAK 
  godz. 18.00  Recital fortepianowy: Fermin Bernetxea,  Dwór Artusa
   Artystów portrety - wystawa fotoreporterów prasowych,  Kawiarnia Wejściówka

20.05. (piątek)
  godz. 11.00  Dni Indonezji,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 16.00  Vojislav Radovanovic - obiekty, do 12.06.,  Galeria nad Wisłą
  godz. 16.00-18.00  Dzień Tajlandii,  Dom Harcerza
  godz. 17.00  Piękno wyspy Flores - fotografie Leonardusa Nyomana, do 4.06., 
 Dom Muz, ul. Podmurna 
  godz. 19.00  Międzynarodowy Festiwal Plaster, do 22.05.,  CSW
  godz. 19.00  Śpiewamy dla mamy – koncert charytatywny,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Z cyklu Nowa Scena Muzyczna,  MDK 
  godz. 19.00  „Jutro będzie za późno” – premiera,  Impresaryjny Teatr Muzyczny 
  godz. 21.00  Koncert: Olbrzym i Kurdupel,  Kulturhauz
   Weekend z Millennium Docs Against Gravity, do 22.05.,  CSW

21.05. (sobota)
  godz. 12.00  Spacer Literacki po Bydgoskim Przedmieściu,  CSW
  godz. 18.00  Premiera Teatru R. Bezimienni,  MDK
  godz. 20.00  Cudny Potańc,  Wejściówka

22.05. (niedziela)
  godz. 12.00 i 16.00  Teatr Ukraiński „Panda i jego przyjaciele”,  Aula UMK
  godz. 16.00  Mój rodowód,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 17.00  Koncert Laureatów Konkursu Chopinowskiego dla Dzieci i Młodzie-
ży,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt, do 28.05.,  Teatr Ho-
rzycy i inne miejsca

   Stand-up Toruń,  Klub Dwa Światy 


